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Er -det noen som tar 
livet av våre UFO
etterforskere? 
av Professor G. Cope Schellhorn 

Oversatt av Tor Anders Engen 

Død forårsaket av skudd til hodet. Dødsfall trolig forårsaket av forgiftning. Døde 
trolig av kvelning. Døde trolig ved injeksjon av dødelig virus. Ingen lever evig. Men 
tidligere mistenkelige dødsfall av UFO-forskerne Phil Schneider, Ran Johnson, Ran 
Rummel, Ann Livingston og Karl a Turner pluss andre, bare føyer seg inn i rekken 
av den følelsen som mange UFO-forskere er bitt fortrolige med: Ikke bare at UFO
forskning er potensielt farlig, men også at levetiden for en vanlig seriøs forsker er 
meget kortere enn normalt. 

M ystiske og underlige dødsfall blant UFO-forskere er ikke nytt. l 
1971 skrev den kjente forfatter og forsker Otto Binder en artikkel 
for Saga magasin. Hans spesial UFO-rapport med tittelen 

"Likvidasjon av UFO-forskere". Binder hadde studert dødsfall av "mer enn 
137 flygende tallerken-forskere-, forfattere-, vitenskapsmenn- og -vitner" 
som hadde død innenfor et tidsrom på 1 O år. "det var mange meget 
underlige situasjoner omkring dødsfallene" De utvalgte sakene som Binder 
tok fra var fylt med påståtte hjerteinfarkt, mistenkelige krefttyper og noe 
som så ut som regelrett mord. Vi vil av og til referere til mange av disse 
tilfellene, men først se på mer nylige tilfeller av meget mistenkelige dødsfall 
blant vår tids UFO-forskere. 

PHIL SCHNEIDER 
Ingen andre har sjokkert så mye ved å følge UFO-fakta og rykter de 

tidligere år enn Phil Schneider. Schneider døde 17 Januar 1996 ved 
kvelning av ett kateter funnet rundt hans nakke. Hvis omstendighetene 
rundt hans død var høyst kontroversielle, så ligger de i samme gate som de 
offentlige uttalelselsene han gjorde rett før sin død. Phil Schneider var en 
selvlært geolog og sprengtoffekspert. Av de 129 undergrunns-fasilitene den 
amerikanske regjering etter andre verdenskrigen hadde laget trodde 
Schneider at to av disse basene, inkludert den mye rykteomspunnende 
biogenetiske anlegget ved Dulce, New Mexico. Schneider fastholdt at "de 
grå" humanoide utenomjordiske hadde arbeidet side ved side med 
amerikanske teknikere. l 1979 kom det til en uenighet om samarbeidet. l 
den påfølgende skuddvekslingen døde 66 Secret Service-, FBI- og Black 
Beret -personer og ett uspesifisert antall "grå". Han påsto at han hadde 
jobbet på 13 av disse underjordiske installasjonene. og det var ved Du lee at 
han ble truffet av ett strålevåpen i brystet som senere forårsaket en 
krefsvulstt. Hvis Schneider snakker sant, brøt han en innlysende regel om 
pålagt taushetsplikt som alt hemmelig personell har. Straffen for ett slikt 
lovbrudd er mulig eliminering (les likvidering). Schneider opprettholdt at 
mange tidligere forsøk på å ta han av dage er blitt prøvd. Et slik forsøk var 
at noen var tuklet med festet til fronthjulet på bilen hans. Han har sagt 
offentlig at han var en merket mann og trolig ikke ville leve lenge. Noen av 

Schneiders hovedbeskyldninger er verdt å sjekke: ( 1) Den 
amerikanske regjering inngikk en avtale med de "grå" i 1954. Denne 
samarbeidsavtalen ble kalt Grenada Traktaten. (2) Romfergen er blitt 
fylt opp med spesielle materialer. Ett atmosfærisk vakuum trengs for å 
bevare disse spesielle legeringene, derfor er det et sterkt press for å 
bygge en stor romstasjon. (3) Mye av vår Stealth flyteknologi er blitt 
rekonstruert via vrakrester fra utenomjordiske skip som har kollidert 
på jorden. ( 4) AIDS var ett populasjons- kontrollerende virus laget av 
National Ordinance Laboratory, l Chicago. (5) Ukjent for nesten alle, så 
har den amerikanske regjeringen en jordskjelvmaskin. Kobe
jordskjelvet i Japan hadde ingen impulsbølge, 1989-jordskjelvet i San 
Francisco hadde ingen impulsbølge. (6) World Trade Center-bomben 
og Oklahoma City-bomben ble detonert ved bruk av en liten 
kjernefysisk ladning. Smelting og gropdannelsen på sementen og de 
vridde armeringsjernene tyder på dette. (Husk at Schneider påsto at 
hans spesiale var eksplosiver) Til slutt sa Schneider at det demokratiet 
som han elsket ikke lenger eksisterte. "Vi er blitt teknokrater som blir 
kontrollert av en skyggeregjering. Det er disse menneskenes plan å 
tvinge på oss alle deres eget syn på ting, selv om du liker det eller 
ikke". Han trodde at 11 av hans beste venner var blitt myrdet de siste 
22 årene, hvorav 8 av dem er blitt offisielt referert til som selvmord. 
Hva vi enn tenker om Phil Schneider sine påstander, er det ikke noen 
som kan nekte for at han var av meget stor interesse for FBI og CIA. l 
henhold til hans enkundersøkte etterretningsagenter huset hans 
meget grundig. Dette skjedde like etter at han hadde dødd, og de tok 
med seg minst en tredjedel av familiens fotografier. 

RON RUMMEL 
En annen forferdelig sak er dødsfallet på Ron Rummel den 6 August 
1993, en tidligere etterretningsagent for flyvåpenet og utgiver at 
"Aiien Digest". Rummel skulle ha skutt seg selv i munnen med en 
pistol. Venner sier at det ikke ble funnet noe blod på pistolløpet. og på 
kolben var det ingen fingeravtrykk. Men også i henhold til informasjon 
som nå sirkulerer, er et selvmordsbrev, som ble etterlatt av den 



avdøde, skrevet av en venstrehendt. Men Rummel var høyrehendt. Svetten 
på kroppen luktet som natriumsulfid eller noe lignende er det også blitt 
påstått. Alien Digest ble kun publisert i syv begrensede utgivelser og er nå 
nesten umulig å oppdrive. Men en ting som er sikkert er at "Aiien Digest" 
tok for seg følsomme temaer. Slik som jeger/ bytte-aspekter av 
utenomjordisk/ menneskelige relasjoner. Bruk av mennesker som mat og 
resirkulerbare kroppsdeler. Kom Rummel inn på forbudt område? Ting kan 
se ut som om han gjorde akkurat det. Men hvilke forbudte områder? Det 
som er interessant, er at Rummel var venn av Phil Schneider og disse to 
hadde samarbeidet. 

RONJOHNSON 
Ett like forferdelig og nyere dødsfall er av Ron (Jerold) Johnsen. På den 
tiden var han varamann for ledelsen i etterforskningsdelen hos MUFON. 
Johnsen var 43 år gammel og det så ut som om han hadde en perfekt 
helse. Han hadde nylig unnagjort en medisinsk undersøkelse med glans. 
Allikevel, den 9 Juni 1994 mens han var tilstede på Society of Scientific 
Exploration sitt møte i Austin, Texas, døde Johnsen hurtig, under meget 
underlig omstendigheter. Under et av foredragene hørte flere personer som 
satt ved siden av ham ett kraftig stønn. Når lyset kom på hadde Johnsen 
sunket sammen i stolen, og ansiktet var blått. Blod rant fra nesen hans. En 
brusflaske som han hadde drukket i fra, sto på stolen ved siden av ham. 
Døde Johnsen av hjerteattakk? Mulig. Døde han av en allergisk reaksjon? En 
annen mulighet. Noen fakta om Ron Johnsen sitt liv kan på en enkel måte 
lede en mer skeptisk person til en konklusjon. At hans død ikke var en 
ulykke eller skjedde naturlig. For eksempel jobbet han ved Institute for 
Advanced Studies. Angivelig arnbeidet han på fremdriftssystemer til UFOer. 
Han hadde tidligere vært ansatt hos Earth Tech Inc. Ett privat firma fra 
Austin, som var en "tenketank" ledet av Herold Puthoff. Det ser ut som om 
han hadde en høy sikkerhetsklarering og reiste ofte mellom San Antonio og 
White Sands. Han hadde vært tilstede ved to hemmelige NATO-møter det 
foregående år. Ett av disse møtene ryktes det at den hadde noe med 
utenomjordisk kommunikasjon å gjøre. Hvis alle eller de fleste av 
informasjonene som er vist ovenfor er rett, er det en ting som synes veldig 
innlysende: Johnsen jobbet på begge sider. Dette er i seg selv meget farlig, 
og han kan ha betalt en høy pris ved at han prøvde å tjene flere herrer. Men 
hva nøyaktig drepte Ron Johnsen? Ett antall av muligheter vil automatisk 
fremkomme. Det er meget lett i dag å fremprovosere et hjerteattakk via 
kjemiske preparater eller ved en pulsstråling. Dette har vært kjent i lang tid. 
Også hurtig spredende kreft kan fremtvinges ved kunstige midler. Den mest 
~annsynlige årsaken til Ron Johnsen sin død er at han ble eksponert for en 
rh.Jrtigvirkende gift, for eksempel av en gift som blir kalt "Nerve Agent". 
Hvorfor og av hvilken grunn han er blitt drept vil forsatt være ukjent. 
Obduksjonen er noe tåpelig blitt klassifisert av det offentlige som 
utilstrekkelig. 

ANN LIVINGSTON 
Som et eksempel på en lignende situasjon: En sykesøster som returnerte 
hjem fra Austin. rett etter Johnsons død, rapporterte en lignende 
dødssituasjon på flyturen. Når hun prøvde å bevege seg framover for å tilby 
henne assistanse ble hun tvunget tilbake fra å foreta seg noe. Det kan 
tenkes å være slik at noen agenter, via uhell fikk smake sin egen medisin. 
Denne ideen gir en følelse av poetisk rettferd ighet, det var faktisk det som 
var scenarioett. Andre dødsfall som involverer elementer av høy merkelighet 
er saken omkring Ann Livingston som døde tidlig i 1994 av en 
hurtigvoksende eggstokkreft. Livingston jobbet som en regnskapsfører men 
arbeidet også som MUFON-etterforsker og har også publisert en artikkel 
med tittelen "Eiectronic Harassment and Alien Abductions" (Elektronisk 
(sinns)forstyrrelser og utenomjordiske bortføringer) i november 1993 
utgaven av the MUFON journal. Artikkelen ble hardt kritisert av Julianne 
McKinney, leder for Electronic Surveillance Project of the Association of 
National Security Alumni (Elektronisk overvåkningsprosjekt for foreningen av 
nasjonal sikkerhets sine kandidater). McKinney forkastet UFO-fenomenet og 
tror at det som hender er ofte en type av regjeringstriks eller noe annet, 

enten det er i form av eksperimentelt maskineri eller eksperimentell 
psykologi. Noen fakta kan synes å være relevant til dette, fordi den 
29ende desember ved kvart over syv tiden, ble huset til Livingston, 
som ligger nær O'Hare flyplass i Chicago., opplyst av ett sølvfarget 
lysglimt. Hun ble tilsnakket senere på dagen på sin parkeringplass av 
5 MIBer, som hun beskrev som nesten ansiktsløse og bar et langt 
fakkellignende sort objekt. Hun ble gjort bevisstløs av disse MIB. Vi må 
spørre oss selv, ved at vi antar at hennes historie er sann, hva ble 
gjort med henne og hvorfor? Og hadde dette noe å gjøre med hennes 
raskt voksende eggstokkreft? Det er en lite kjent sak at Ann Livingston 
har blitt bortført tidligere. Hennes venn, Fran Heiser, har sagt at Ann 
Livingston møtte to meget pene mennesker, en mann og en kvinne på 
en tur til Mexico. Til Livingstons overraskelse sa mannen at den 
attraktive kvinnen hun møtte faktisk var hennes datter. 

KARLA TURNER 
Kan en genital inntrenging fra en tidligere UFO-bortføring ha forgiftet 
Ann Livingston? Det er nøyaktig den mistanken Karla Turner, forfatter 
av "Messenger of Deception", "Taken" og "lnto the Fringe".hadde om 
hennes brystkreft, som forårsaket hennes død sommeren 1996. Både 
privat og offentlig snakket Karla Turner om det spekteret av 
utenomjordiske represalier hun hadde fått for de uttalelser hun hadde 
publisert, spesielt i forhold til "Messenger of Deception". Hvor mye av 
hennes mistanker som var realistiske vil vi aldri kunne få vite. 
Hvem eller hva er det som dreper UFO-etterforskere i nåtid og i fortid? 
Det er mulig at noen av disse dødsfallene, som ved første inntrykk 
virker meget mistenkelige, faktisk er naturlige eller forårsaket ved en 
ulykke, eller er selvforårsaket, grunnet stress eller mental ubalanse. 
Otto Binder fremhevet dette for mer enn 25 år siden, siden de er så 
mange. Fornuftig tankegang og god logisk sans vil lede oss til å tro at 
alle disse tilfellene av for tidlige dødsfall , i et felt som har ett begrenset 
antall av etterforskere, er veldig ute av proporsjon. Sammenlignet med 
den vanlige populasjon. 

SPINDELVEV AV ARSAKER 
Hva vi muligens har er en sammenkopling, ett spindelvev, av 
sammenkoplete tråder som er kausale og ofte dødelige. En av trådene 
er aktiviteten til amerikanske, og mulig andre, etterretningsagenter. 
Andre tråder er mulig utenomjordisk engasjement. En tredje er 
engasjement av spesielle PSI-teknologiske tenketanker og private 
PSI/PK utførere, inkluderende negative okkultister. En mulig fjerde tråd 
er meget reaksjonære religiøse kulter, som tror at de utfører Guds 
vilje. Det er meget sannsynlig at en eller flere av disse, eller alle av 
dem, er årsaken i sin helhet, eller deler av de mange dødsfall som har 
skjedd tidligere er nevnt her, og mange av de resterende tilfeller som 
har skjedd i tidligere tider. Noen av disse vil vi avdekke i de følgende 
avsnitt. - Danny Casolaro, en journalist som sjekket tyveriet av 
programvaren til Prosjekt Promise, et program kapabel til å finne 
personer hvor som helt på jorden døde i 1991 antatt ved selvmord. 
Casolaro sjekket også mange UFO "Hete poteter" - Pine Gap, Area 51 
og regjeringskontrollert bioteknologi. - For kke så lenge siden døde 
Mae Bussell, en med bein i nesa, og var en etterforskende radiovert. 
Døde av en raskvoksende kreft, på samme måte som Ann Livingston 
og Karla Turner. Bussell var akutt interessert i UFOiogi. - Astronauten 
Deek Slayton, var angivelig klar til å snakke om sine UFO-opplevelser, 
men kreft forhindret han å gjøre dette. - Brian Lynch, en ung person 
med synske evner og en kontaktperson, døde i 1985, angivelig av en 
narkotisk overdose. Ifølge Lynch sin søster, Geraldine, ble Brian møtt 
av en etterretningsperson som jobbet i Austin for ett PSI-teknologisk 
firma, ett år før hans død. Geraldine sa at Brian ble fortalt at de drev 
med psykologiske krigføringsteknikker. Etter hans død ble en notis 
funnet blant hans personlige effekter hvor det stod " Fem millioner fra 
Pentagon for prosjekt Scanate." -1 80-årene tok Eastern Airline pilot 
Kaptein Don Elkin sitt liv. Han hadde etterforsket UFO dekkhistorier i 



over 1 O år, og på den tiden var han dypt inne i studiet av råmaterialet med 
Carla T ucker. Det er rapporter av negative psykologiske forstyrrelser som 
hadde dukket opp under denne sist nevnte etterforskning. 

UNDERLIGE DØDSFALL AV VITENSKAPSMENN 
Selvsagt er ingenting så underlig og gir mer grobunn for spekulasjoner, enn 
de 30 underlige dødsfall relatert til SDI (Stjernekrig) forskningen ved 
Marconi Ltd. i England, mellom 1985 og 1988. Her er ett utdrag fra en liste 
av de mer bisarre dødsfall. Roger Hill, en konstruktør ved Marconi forsvars 
systemer tok angivelig sitt liv med en pistol. l mars 1985 falt Jonathan 
Walsh ut av vinduet fra sitt hotellrom. Han var en digital kommunikasjons 
ekspert ansatt ved GEC som er et datterfirma til Marconi. l november 1985 
uttrykte Ashad Sharif til hans kone at han fryktet for sitt liv. Ifølge 
politirapporten var det knyttet ett reip rundt hans nakke og deretter til ett 
tre. Et dødsfall i mars 1988 som også var tilknyttet Marconi gjaldt T revor 
Knight som døde av kullosforgiftning i sin bil. l August 1998 døde Peter 
Ferry, en markedsleder for firmaet, ved elektrosjokk, grunnet ledninger 
tilkoplet munnen. Men også i det samme året og den samme måneden døde 
Alistair Beckham. Han døde av sjokk, ved elektriske ledninger tilknyttet hans 
kropp, og hans munn var stappet full av håndkleder. Han var en ingeniør fra 
ett samarbeidsfirma kalt Plessy Defense Systems. Og til slutt ble Andrew 
Hall funnet død i september 1998 av kullosforgiftning. Som du selv tenker, 
hva har SD l med dødsfall av UFO-etterforskere å gjøre? Teoretisk er det 
relativt mye. Hvis det er slik som mange etterforskere har påstått har 
stjernekrigsforskingen to hensikter: Den ene er å beskytte seg mot russisk 
aggresjon og/ eller 
tilstedeværelse av UFO 
romfartøyer i vår 
atmosfære. Da vil flere 
muligheter dukke frem. 
Den mest uimotståelige 
ideen er at sovjetisk KGB 
innså at de vestlige 
makter nærmet seg 
perfeksjon av en 
høyeffekt drevet 
strålevåpen som kan bli 
brukt i det ytre rom, eller 
i det atmosfæriske rom 
rettet mot dem. Hvis 
dette scenariet er sant, 
og våpenene er 
suksessfulle har vi 
grunnen til kollapset av 
Sovjetunionen, "Gi opp 
ellers blir du brent opp." 
For eksempel ble det for 
mye for de forskerne 
som jobbet på disse 
prosjektene. De avdekket den sanne naturen til disse prosjektene, og dette 
ble for mye for dem og tok dermed selvmord. Eller de avdekket at deres 
virkelige samarbeidspartnere var de "grå". Eller vestlige politikere som 
jobbet med/ eller for de "grå". En ting synes å være innlysende. Noe gikk 
fullstendig galt på Marconi, forskere utfører vanligvis ikke underlige og 
"uvitenskapelige" selvmord som vi finner her. En annen grunn er at en 
kontigent av fiendtlige utenomjordiske avdekket hva GEC og Marconi og 
dens samarbeidspartnere gjorde. Og for å beskytte seg, plasserte de nok 
psykologiske traumer i minnet på mange av forskerne som så drev dem til 
selvmord. Men hvis det er slik, hvorfor har dødsfallene stoppet? Er 
prosjektene blitt henlagt? Trolig ikke. Den største sannsynligheten er at 
prosjektet var ferdig rundt 1988 og hva den enn er. Strålevåpen eller noe 
annet, er den nå i virksomhet. Det er ganske sikkert at ikke de fleste fra 
allmennheten og heller ikke engang UFOiogister generelt er oppmerksom på 
den reelle risikoen UFO-etterforskere tar. Faktisk er de UFOI-ogistene som 

er bevisst på de mistenkelige dødsfallene på noen av deres kollegaer i 
50- og 60årene, syns å ha den oppfatning at de avdelinger eller 
agenter som er årsak til dette er blitt mer mykere i deres taktikk i 80-
og 90-årene. Bevisene som vi har påpekt synes ikke å støtte dette. 
Det er ingen tvil om at det i 50- og 60-årene produserte noen 
merkelige hendelser. Jessup og McDonald Utvilsomt er den mest 
underfundige og den mest grusomme av dødsfall i UFOiogien av 
Dorothy Kilgallen, M.K. Jessup og Dr. James McDonald. Tidligere en 
påstått ulykke og to antatte selvmord. Detaljene om disse dødsfall. 
Hver av disse tre individer synes å ha mye å leve for. Alle var 
suksessfulle og alle var meget fordypet i ett relativt nytt problem: UFO
fenomenet. Dorothy Kilgallen var den mest kjente kvinnelig 
rettsjournalist på sin tid. Stasjonert i England i tiden 1954 - 1955, og 
fikk innpass i det høyeste nivå av engelsk sosietet og dens 
hemmeligheter. Hun sendte to underlige telegrammer som kan ha noe 
med hennes død å gjøre. Det første ble sendt i februar 1954, og 
nevnte et "spesielt hysj-hysj møte mellom de militære lederen i verden" 
som skulle finne sted den følgende sommeren. Telegrammet fra 1955 
kom like før hennes død, som angivelig skyldes en overdose av 
sovepiller og alkohol, a la Marilyn Monroe. Hun skrev også om en ikke 
navngitt britisk person med statsråds grad som uttalte; "Vi tror på 
grunnlag av vår etterforskning til nå, at de flygende tallerkene er 
bemannet med små menn - som trolig er under fire fot høye. Det er 
skremmende, men man kan ikke benekte at de flygende tallerkene 
kommer fra andre planeter". Hvem som var kilden til denne type av 

lekkasjer, i midten av 50 
årene, var uakseptabelt. 
Ryktene forteller at det var 
Jarlen av Mountbatten. 
Man kan jo huske det 
hemmelige CIA-arrangerte 
Robertson Panel, som 
hadde møte i 1953 og la 
frem Robertson
Rapporten. Kort summert: 
dette dokumentet og dens 
holdning som ble reflektert 
der, representerer en hard 
linje for å dekke over alle 
signifikante UFO
fenomener. Aret 1953, og 
Robertson Panel-møtet, 
var trolig startskuddet til 
UFO-tilsløringen slik vi 
Nenner den i dag, men 
noen få ekstra ting er blitt 
tilført. Dr. James 
McDonald, senior fysiker 
ved institutt for 

atmosfærisk fysikk og professor ved avdelingen for meteorologi ved 
universitet i Arizona døde i 1971 av, etter hva det fortelles, et 
pistolskudd til hodet. Det er ingen andre enn han som har jobbet 
hardere i 60-årene enn McDonald til å få kongressen til å holde en 
seriøst møte i underkomiteen omkring UFOer. Han var virkelig en torn i 
øyet for de som ville opprettholde den offisielle tilsløringen. Det er 
innlysende at når han døde var det som en velsignelse for dem. Etter 
sigende skulle McDonald ha blitt så deprimert at han skjøt seg i hodet. 
Men, akk, han døde ikke. Han ble rullestolbruker,. Men av en eller 
annen grunn, noen måneder etter hans første forsøk, tok han sin bil 
og kjørte til en pantelånerbutikk og kjøpte en annen pistol. Han kjørte 
så ut i ørkenen og fullførte handlingen. Hvor bekvemt for hans 
motstandere, og McDonald hadde med god grunn mange fiender. Men 
spørsmålet er: Hvor mye gjorde disse fiendene for å bistå hans 
bortgang av denne meget verdifulle og innflytelsesrike veteran? 



ASTRONOMEN M.K. JESSUP 

Når astronomen og arkeologen M. K. Jessup etter sigende i 1959 skulle ha 
tatt sitt eget liv i fylkesparken i Dade i Florida burde visse alarmklokker ha 
begynt å ringe. Det kan ikke stikkes under en stol at forfatteren med ett slikt 
innflytelsesrikt verk som "The Case for the UFOs" og "The Expanding Case 
for the UFOs" har lidd av depresjoner. Mange ting hadde ikke gått i hans 
favør, og det må innrømmes at hans tungsindighet var blitt kjent blant hans 
nærmeste venner som biologoen Ivan Sanderson og den velkjente New York 
City-radioverten Lang John Nebel. Sanderson rapporterte om uroligheter 
grunnet "en serie av underlige hendelser" som plasserte ham " i en 
komplett vanvittig verden av uvirkelighet". Var den virkelighet som Jessup 
stod ansikt til ansikt med på den tiden "fullstendig vanvittig", eller var det en 
mulig kraft som dro Jessup ut over stupet? Anna Genzlingers grundige 
undersøkelser av hans død kom med denne konklusjonen; "Han var under 
en form for kontroll". Husk at på det på denne tiden foregikk hemmelige 
regjeringskontrollerte mentalkontroll-eksperimenter, som kun nylig er blitt 
avdekket. Visse fakta i denne 
saken reiser noen røde flagg. 
For eksempel ble det ikke utført 
noen obduksjon, selv om det 
var stikk i strid med den 
statlige loven. Sersjant 
Obenclain som var på åstedet, 
rett etter at kroppen til Jessup 
ble funnet, sa i opptegnelsen at 
"alt virket for profesjonelt". 
Slangen fra bilens eksosrør var 
surret fast, og det som var 
underlig var at det var blitt 
brukt en vaskemaskinslange. 
Jessup døde i rushtiden, med 
mer enn ett vanlig antall av 
trafikkkerende passerte. Han 
hadde blitt besøkt av Carlos 
Allende tre dager før sin død, 
og ifølge hans kone hadde han 
mottatt underlige 
telefonsamtaler. Vi vet at 
marinen var meget interessert i hva han drev på med. Og vi alle vet, eller 
burde ha visst, at det var ONI (Office of Naval lnvestigation) som var 
pådriver helt fra starten for UFO-tilsløringen. Og hva var det som var av 
spesiell interesse som Jessup studerte på den tiden? Noe som var topp 
hemmelig, og skulle forbli slik for en lang tid, nemlig Philadelphia
eksperimentet. Frank Edwards er en kjent nyhetskommentator som skal ha 
dødd av et hjerteattakk den 24 juni 1967, samme dag som 20-ende års 
jubileet av Kenneth Arnold sin observasjon. Var dette en tilfeldighet? 
Muligens ikke. Flere andre fremtredende UFO-Iogister døde den samme 
dagen. Kontaktpersonen Arthur Bryant, formannen for CIGIUFO Richard 
Church og romfartsforfatteren Willie Ley. De omkringliggende forhold ved 
dødsfallet av Edwards reiser mange store spørsmål, som også på samme 
måte som James McDonald prøvde å presse fram et meningsfullt møte i 
kongresssens underhus. Det som skjedde på den samme dag i juni var en 
"Verdens UFO konferanse" som var blitt avholdt i New York City på 
Commodore Hotell. Ledet av UFO-forlegger og forfatter Gray Barker. Barker 
sa offentlig at han hadde mottatt to brev og en telefonsamtale, som truet 
med at Frank Edwards, som ikke var tilstede, ikke ville være i live når 
konferansen sluttet. Det syntes tydelig at noen sendte en melding. Som et 
trist etterspill til dette, kom at Representant Rause, som hadde støttet 
Edwards for denne kampanjen for høringen i Kongresssen, døde av et 
lignende hjerteattakk kort tid etter. Annalene i UFO-Iogien er skremmende 
fylt med dødsfall som skyldtes underlige krefttyper, hjerteattakk, tvilsomme 
selvmord og alle former for underlige hendelser. Tok den tidligere 

forsvarssekretæren James Forrestal virkelig selvmord? Hoppet han 
virkelig med hensikt ut fra hotellets vindu på samme tid som en 
flyvende tallerken muligens hadde kollidert i ørkenen nær Roswell? Var 
UFO-forfatteren Damon Runyon junior sitt selvmordshopp fra 
Washington D.C-bruen i 1988 virkelig en tilsiktet hendelse? Hva 
skjedde med Dr. B. Noel Opan, som forsvant i 1956 etter et påstått 
møte med MIBer. Noe som også skjedde med den australske UFO
Iogisten Edgar Jarrold i 1960? Hvordan skal vi forklare de mange 
hjerteattakk som tok så mange liv? Frank Edwards, representant 
Rause, forfatter H.T. Wilkins, leder for pressetalsmannen ved Universal 
Research Society for Amerika Henry F. Kock, forfatter Frank Scully og 
kontaktpersonen George Adamski? Hvordan kan vi samsvare de store 
antall av påståtte selvmord, som inkluderer prest Della Larson, 
kontaktpersonen og forfatteren Gloria Lee (Byrd), UFO-entusiasten 
Marie Ford, som oppdaget kroppen til Larson, etterforsker Doug 
Hancock, og mer nylige etterforskeren Feron Hicks? Hva gjør vi med 

dte unormalt høye antall av 
dødsfall grunnet kreft som 
krydrer UFO-feltet og brenner 
tvilsomme hull i vår lettroenhet? 
Den kanadiske etterforsker 
Wilbert B. Smith, den brasilianske 
etterforskeren Dr. Olavo Fantes, 
Jim og (oral Lorenzen og 
dødsfallet på biologen Ivan 
Sanderson, og CUFOS 
grunnlegger James A. Hynek? 
Selvsagt er ikke alle disse 
individene og mange andre 
mindre fremstående 
etterforskere, men som på grunn 
av plassmangel ikke er tatt med, 
var merket for likvidasjon. 
Mange, og muligens de fleste, 
døde av naturlige årsaker. Men 
mange av disse tilfellene gir oss 
grunn til å tvile. Vi vet nå hvor 
enkelt det er å påføre sjokk og 

hjerteattakk via kjemikaler, pulsståler og mikrober. Vi har lært at den 
føderale regjeringen har, og muligens fortsatt er, involvert i PSI
teknologisk forskning. Ett menneskesinn er egentlig meget lett å 
manipulere. UFO-etterforskning er ikke et ufarlig hobbylignende 
tidsfordriv vil noen si. Det er en fare, en virkelig fare, ved å stikke 
nesen sin i noe som statsmakten ikke vil at du skal undersøke. Mange 
av dødsfallene som er nevnt ovenfor er meget mistenksomme. Noen 
ser ut som regelrettt mord. Hva er årsaken? Hvem er skurken(e)? 
Igjen må vi fremheve at "problemet" er komplekst. Brutale 
etterretnings-virksomheter, negative utenomjordiske grupper, 
frilansere i PSI-teknologiske firmaer og reaksjonære kultgrupper synes 
å være med i spillet, eller har vært tilstede ved de avskyelige UFO
relateret tilfellene dødsfall beskrevet her. Det synes meget trolig at i 
noen tilfeller har en eller flere av disse gruppene jobbet sammen, 
enten med eller uten kjennskap til hverandres tilstedeværelse. Hva kan 
vi gjøre med en sl ik tilstand? Mange ting. Vi kan informere oss selv. Vi 
kan informere hverandre. Vi kan, og må slå på varsellampene, og si i 
fra når vi mener at noen driver med uærlig spill hvis vi vil beskytte det 
sanne livet, og de demokratiske håp som vi sier at vi setter så høyt. 
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A lltid når forskere som 
studerer et fenomen 
mistenker at dataene er 

blitt forurenset av forutfattede 
holdninger eller på annen måte 
kompromittert, søker de nye 
prøver fra fjernere hold. Det er 
ofte det eneste håp for 
ytterligere progresjon. 
Ved første blikk 
ser UFO-
rapporter fra 
Kina ut til å 
kunne tilby 
tilsvarende 
fordeler for det 
moderne studiet 
av UFO-Iogi. Da 
massemedias 
oppfattelse av 
UFOer er at de 
enten er 
utenomjordiske 
farkoster eller 
topphemmelige 
eksperiment
fartøyer laget på 
oppdrag av 
myndighetene i USA i den grad 
har overveldet basis-fenomenet 
til det helt ugjenkjennelige, 
håper forskere derfor at Kina, 
isolert på så mange måter fra 
resten av verden, kan tilby 
øyenvitner med beskrivelser 
upåvirket av den moderne 
vestlige kultur. 

Det Kultur-bundne Møte 
I USA f.eks tendererer rapporter 
til å bli ensidig fremstilt grunnet 
den mangeårige misoppfattelsen, 
slik som "flyvende tallerken"
betegnelsen, som stammer fra 
en slurvete journalists artikkel. 

Av James Oberg 
Oversatt av Pål Aune 

Kenneth Arnold beskrev ikke sin 
observasjon på noen som helst 
slik måte, men "flyvende 
tallerken"-betegnelsen ble hurtig 
normen for alle som leste aviser 
og ville beskrive et uidentifisert 
fenomen på himmelhvelvet. 
så er det Hollywods bilde av 
romvesener som opptrådte 

amerikansk TV og filmlerret 
akkurat før Betty og Barney Hill i 
1963 husket å ha sett likedanne 
vesener. Yt terligere eksempler på 
denne medie-smitten frustrerer 
og gjør seriøse UFO-loger 
irriterte, men de utgjør den store 
mengden. 

økning av publikums 
interesse for fenomenet, 
som også der borte blir kalt 
fei-die, eller flyvende 
tallerkner. 
Dusinvis av obdervasjoner 
de siste måneder har 
henrykt Kinas UFO-
entusiaster. I følge 

avisartikler involverer 
de fleste episoder i 
Beijing-området 
glødende orange-gule 
objekter som lyste på 
himmelen tidlig på 
kvelden for mer enn 
15 minutter, før de 
plutselig forsvant. 
Denne "boom time" for 
kinesiske UFO-forskere 
har fort til stor 
publikumsinteresse og 
mediaoppmerksomhet, 
tolerert av 
myndighetene. I et 
land hvor internett er 
strengt kontrollert av 
myndighetene skrev 

Jiangsu U.F.O. Research 
Society stolt på sin webside 
at "jevnlige besøk av UFOer 
skjer over hele Kina". 

Er Vestlige Forskere 
Sjalu? 
Den mest berømte kinesiske 

Bakenfor Media-teppet UFO-forsker virker å være 
På den andre siden virker det Sun Shi-li, pensjonert 

utenriksminister som nå er 
president i Beijing UFO 
Research Society. 

som om rapporter fra Kina er 
immune fra slike forstyrrelser.De 
kan være nærmere basis
fenomenet, noe som tillater 
forskere innsikt som ikke lenger 
er mulig i Vesten. Nylige 
presseklipp fra Kina beskriver en 

"Nivået av interesse og 
aksept er definitivt økende" 
har han sagt til vestlige 
journalister. Avisen Sun 



applauderte skjønnsomt også 
hva han kalte de konesiske 
myndigheters "opplyste og 
prakiske innstilling". 
"l USA er forskere under et stort 
press og har blitt gjort narr av" 
sier han "Men i Kina er den 
akademiske diskusjon forholdsvis 
fri, så på dette området er 
amerikanske akademikere 
ganske så sjalu på oss". 
Han beskrev en UFO han så 
mens han plantet ris I 1971 da 
h b o , 

an le sendt ut pa landsbygda 
som ung arbeider for 
Kommunistpartiet under 
Kulturrevolusjonen. Det var et 
lysende objekt som steg og sank 
flere ganger. "Jeg 
antok at det måtte 
være en form for 
overvåkings
innretning, da 
relasjonene mellom 
Kina og 
Sovjetunionen på 
den tiden var meget 
anstrengt" sa han 
nylig. 
"Det var da jeg noen 
få år etter fikk 
tilgang til 
utenlandsk 
materiale at jeg 
forsto hva jeg hadde 
opplevd". Sun la til 
at han har en 
magefølelse av 
"utenomjordiske lever blant 
forkledd som mennesker". 

at 
oss 

Hva Var HimmeiDragen? 
Til tross for en slik entusiasme . , 
mneholder kinesiske UFO-
rapporter særskilte registrerbare 
varselsignal for vestlige UFO
Iogister. Den 26 juli 1977 for en 
blussende ild over himmelen over 
adskillige provinser. 
Dette var den berømte og vidt 
dokumenterte "himmelspiralen" 
eller "himmeldragen" (lik en nær 
identisk apparisjon den 24 juli 
1981), som antok form av en 
spinnende hvit spiral som gled 
over himmelen rett etter 
solnedgang. I vesten blir 
tilsvarende apparisjoner hurtig 
"forklart" ved å korrelere dem til 
hendelser som er naturlige 

atmosfæriske eller forårsaket av 
menneskelige aktiviteter, som 
raketter eller satelitter som faller 
ned. Men dette er bevist umulig i 
Kina da slike potensielt 
"kjedelige" stimuli er klassifisert 
som topp hemmelige. 
Mange av de ledende årsaker til 
misoppfattelser av UFOer I vesten 
- som raketter, fly, ballonger og 
andre aktiviteter av menneskelig 
opprinnelse i himmelrommet -
kan ikke dokumenteres i Kina pga 
statens "policy" om 
hemmeligholdelse. Konsekvensen 
av dette er at saker som hurtig 
kun ne løses i vesten vi l i Kina 
kunne forbli uidentifiserbare. 

Bare Geografien Er 
Ny 
Nede på bakken var vitnene 
sikre på at de så et besøk 
fra en annen verden, og 
elementer i fra rapportene 
reflekterte klassiske trender 
innen UFO-Iogien. 
I Zhejiang provinsen streiket 
I følge rapporten en 
strømgenerator. Andre 
fortalte om klokker som 
stoppet. Øyenvitner ved en 
flyplass snakket om det 
"blendende lyset" fra 
objektet, som "svevet 900 
meter fra enden av 
rullebanen". To personer I 

Shanghai rapporterte 
at de kunne se vinduer 
på den sentrale 
kroppen. En 
militærpilot på patrulje 
ble oppmerksom på 
objektet og forfulgte 
det I flere minutter. 
"Den sank" husker 
han. Siden reverserte 
den kursen og sank 
ytterligere. Til slutt, sa 
han, etter 45 sekunder 
kunne jeg ikke lenger 
holde tritt med det. 
Siden bevisene for det 
motsatte - at det var 
en japansk rakett -

ikke var tilgjengelige, har 
Hvordan Ville "Et kinesiske forskere akseptert 
Rådata- Møte" Se Ut? disse tilfeldighetene, 
Kanskje vil håpet om "rene" UFO- overdrivelsene og 
rapporter fra Kina være like misoppfattelsene. Hendelsen 
flyktige som fenomenet i seg er fremdeles antatt å være 
selv, som en annen berømt en "ekte UFO-observasjon". 
kinesisk sak viser. I mellomtiden, hvis Kina kan 
Om kvelden den 27 august 1987, tilby spesiell insikt I UFO
ble det rapportert fra mennesker puslespillet, synes tiden å 
innenfor et stort område en UFO- renne ut. Som Sun Shi-li og 
observasjon, hvis beskrivelser andre beskriver deres 
ikke skiller seg ut fra andre arbeide, så har UFO-
steder I verden. rapporter og teorier 
Denne særskilte "UFOen" viste strømmet inn fra utlandet 
seg å være utslipp av drivstoff fra hvor så har gjengitt disse 
en spinnende japansk rakett 300 uten kritisk tenkning. 
kilometer ute irommet. Ettersom Det kan vise seg at 
raketten roterte ble det dannet en kinesiske UFOer er like så 
spiralformet sky større enn frustrende - og ofte like så 
månen og som beveget seg prosaiske som de 
hurtig fra vest mot øst. annetsteds fra verden 

l 



Nærkontakt med UFO i 1992: 

- Romskip holder Jorden i balanse! 
Johan Atle Lein mener at ti millioner usynlige romskip ligger rundt Jorden og prøver å holde kloden vår i 
balanse. 

10. mars 1992: Johan Atle Lein (58) våkner av at det står tre små vesener ved 
siden av sengen hans. De er gråaktige, 110-120 centimeter høye og har store 
øyne. De grå vesenene tar med seg Lein inn i et romskip. Men Lein er ikke 
redd. 
-Så heldig jeg er som får oppleve dette, tenker han. 

l det Johan kommer til seg selv igjen, sitter han i sengen med propper av blod 
i begge neseborene. Først noen dagere senere begynner han å huske hva 
som har skjedd. 

Romskip holder Jorden i balanse 
Iløpet av de neste par årene skjedde det så mye at Lein etter egne ord «Våknet opp». l dag mener han at ti 
millioner usynlige romskip ligger rundt Jorden og prøver å holde kloden vår i balanse. Trønderen er 
førtidspensjonert fra Telenor og bruker nå tiden sin på å reise rundt og fortelle folk om sine opplevelser. 

-De ti millioner romskipene kommer fra den interstellare Ashtar-kommandoen, mener Lein . Han forteller 
videre at Ashtar-kommandoen kommer fra stjernegruppen Pleiadene og at de produserer ozon og fjerner 
karbondioksid fra atmosfæren. - Men romskipene befinner seg på et høyere frekvensplan enn oss og kan 
derfor ikke ses. 

Store forandringer framover 
Johan Lein mener at mye skal skje i årene som kommer. -Verden er i ferd med å bevege seg opp fra tredje 
til femte dimensjon. Selve klimaks vil tidligst komme rundt 2012 eller et par år senere, mener Lein. Men han 
poengterer at det ikke er snakk om dommedag og at ingen vil dø dersom de bare lytter og tar sine 
forholdsregler. 

Johan Lein har mye å fortelle. Noen historier har han opplevd selv, andre historier har han fått gjennom 
medier og <<kanaliseringer» fra andre dimensjoner. 

Romskip la seg over Lillehammer i 1994 
Lein forteller videre at Hessdalen er et sted der vesener går gjennom dimensjonene, at det bor flere 
utenomjordiske på jorden i dag og at knallværet under OL på Lillehammer skyldtes et stort, eterisk fartøy som 
la seg over byen for å hjelpe til at alt skulle fungere perfekt. 

-Norden og Norge har en sentral posisjon i det som skal skje i årene framover, mener Lein. Det var derfor det 
var så viktig at Norge fikk så positiv oppmerksomhet under OL i 94. 

Deler av den hellige gral er i Trondheim 
Johan Lein forteller videre at to av Jordens energibaner går under Nidarosdomen i Trondheim og at en del av 
den hellige gral (begeret som Jesus brukte ved nattverden) befinner seg ett eller annet sted i kirken. - Alle 
historiene om munken i Nidarosdomen er sanne, mener Lein. - Det er nemlig munken som vokter den hellige 
gral. 

Johan Lein er lavmælt og rister av og til frem beskjedne smil over det han kommer med. Mye av det han sier 
kan nemlig synes svært merkelig. Lein er den første til å innrømme det. 

Jeg var også skeptisk i begynnelsen, men det har skjedd så mye som bekrefter at dette stemmer, 
sier Lein. Han mener at det er en forklaring på det meste og at alt har en sammenheng. 



BEVISSTE VANNKRVSTALLER! 
TANKENS KRAFT NÅ SYNLIGGJORT 

Bildet over viser et frossent vannkrystall - et klart, glitrende hexagon. Men 
vannkrystallene responderer både på menneskelige tanker og følelser, og 
kan anta mange former ..... ! 
At tanke påvirker materie er akseptert av de fleste med et «alternativt» 
livssyn, og langt de fleste av denne gruppen vil vel også si seg enig i at «Vi 
skaper vår virkelighet gjennom tankene». Tankens kraft er ikke ukjent for 
våre utenomjordiske venner, de både endrer form, kommuniserer telepatisk 
og styrer sine fartøyer ved hjelp av tanken. For den jordiske vitenskap 
derimot, er dette foreløpig et mysterium. 
Men den japanske Masaru Emoto søkte etter bevis, i frosne vannkrystaller ... 
og hans resultater kan virkelig få en til å sperre øynene opp! 

Oversettelse: Signe H. Einseth 

8 ildene og diskusjonene i denne artikkelen 
er en presentasjon av det briljante arbeidet 
til japanske Masaru Emoto. Fotografiene er 

publisert i en fantastisk bok kalt «The Messages of 
Water>> (Vannets budskap). Hvis du fremdeles 
betviler at dine tanker innvirker på verden rundt 
deg, vil en titt på Emoto's arbeid fjerne din tvil for 
alltid. 

Emoto har ledet en verdensomspennende 
forskning på effekten av ideer, ord og musikk på 
vannmolekyler, og beskrivelsene under er hentet 
fra denne boken. 

Fordi et bilde sier mye mer enn ord, har vi her 
forsøkt å fremvise de enkleste og mest 
overbevisende bildene av materialet, som 
demonstrerer hvordan våre tanker, ord og følelser 
påvirker såkalte fysiske objekter, helt ned på 
molekylnivå. 

Fotografiet til høyre viser en 
vannprøve fra innsjøen Fujiwara 
Dam, i Japan. Som du ser, er 
vannstrukturen mørk og formen 
ubestemmelig (ikke-krystallinsk). 



Etter at vannprøven ble tatt, 
holdt den ærverdige Kato 
Hoki, sjefsprest i Jyuhouin
Tempelet, en timelang bønn 
ved dammen. Etterpå ble det 
tatt nye vannprøver, som ble 
nedfrosset og avfotografert. 
Som du kan se (til høyre), er 
endringen overveldende. Den 
uformelige kladden fra den 
tidligere prøven har endret seg 

til et klart, lysende hvitt hexagonformet krystall -
inni et annet krystall. 

Det tredje bildet som er vist her, . også tatt fra 
vannet i Fujiwara Dammen etter at innsjøen hadde 
blitt bedt for, åpenbarer en form som inntil da aldri 
hadde vist seg i Masaru Emotos over 10.000 
vannprøve-eksperimenter. Som du ser, er det et 
heptagon, eller et 7 -sidet krystall. Rebecca, leder 
av Delphin Swin, kommenterer: <<Ærverdige Kato 
fortalte at i løpet av sin timelange bønn påkalte 
åndene til ••the Seven Benzaiten», Lykkens 
Gudinner. Du kan også se at dette fotoet er 
gulfarget, ikke hvitt.» 

Til venstre, som sammenligningsgrunnlag, vises 
et representativt fotografi av ••ubehandlet», 
destillert vann. Vannmolekylene av forskjellige 
prøver av destillert vann viste forskjellige former, -
men ingen var krystallinske. Disse vannprøvene 
ble utsatt for en litt annen type ••behandling,, enn 
bønn. På flaskene med vann ble det tapet 
merkelapper med ord eller menneskers navn på. 
Noen vannprøver ble det spilt musikk for, andre 
prøver ble utsatt for duft-essenser. Et interessant 
resultat var at det viste seg å være en 
språkforskjell. For eksempel førte ordene 
••Thank you» på engelsk til forskjellige 
krystallformasjoner enn den samme mening 
uttrykt på japansk. Nedenfor følger andre 
effekter som Emoto hevder å ha funnet i sin 
forskning: 

• Vannet fra rene fjellbekker og fosser har vakke 
formede krystallinske strukturer, mens krystallene 
i forurenset eller stillestående vann er deformert 

og misdannet/forvrengt. 

• Destillert vann som blir utsatt 
for klassisk musikk inntar 
delikate, symmetriske 
krystallinske former. 

• Når ordet ••thank you» ble tapet 
på en flaske med destillert vann, 
fikk de frosne krystallene en 

annerledes form enn krystallene formet 

vannprøvene som hadde blitt eksponert for 
Bach's musikkstykke ••Goldberg Variations» (bildet 
til høyre) - musikk komponert i takknemlighet til 
mannen som også er opphav til navnet. 

• Når Elvis Presley's •• Heartbreak Hotel» ble spilt 
for vannet, ble de resulterende frosne krystallene 
splittet i to. 

• Når vannprøvene blir bombardert med heavy 
metal-musikk eller merket med negative ord, eller 
hvis negative tanker eller følelser med hensikt blir 
fokusert mot dem, former ikke vannet krystaller i 
det hele tatt og fremviser kaotiske, fragmenterte 
strukturer. 

essens av Kamomille. 

• Når vann blir 
behandlet med 

aromatiske 
blomster og 
oljer, tenderer 

vann krystallene 
til å etterligne 
formen til 
originalblomsten. 
På bildet til 
høyre, ble 

vannkrystallene 
eksponert en for 

aromatisk 

Av den største interesse for healing og ren daglig 
velvære, er den ekstreme effekten negative ord og 
ideer hadde på vannmolekylene. 

Når ordene ••Adolf 
Hitler» ble tapet på en 
flaske destillert vann, 
oppsto resultatet du 
ser på bildet til høyre. 

Til høyre ser du 
resultatet av å tape 

,, ou en container av destillert vann. 
Interessant nok viste det seg at mønsteret dannet 
av ··You Fool» var nesten identisk med mønsteret 
som oppsto når heavy metal-musikk ble spilt for 
vannprøvene. Masaru Emoto funderer i sin bok 
over hvorvidt kanskje heavy metal-musikere ser på 
folk som ••fools» (tosker). 

Meget lærerikt var det å se 
på et annet sett av bilder, 
som viste den overraskende 
forskjellen mellom de 
krystallinske mønstrene som 
oppsto ved ordene ,, Let's do 



it» og «Do it!». «Let's do it»-krystallene lignet 
nydelige snøflak, mens ••Do it!»-vannet ikke 
krystalliserte seg i det hele tatt. 

Ofte tror vi, når vi ikke umiddelbart kan se 
resultatet av våre bønner og affirmasjoner, at vi 
har mislyktes, at det ikke virker. Men her ser vi 
gjennom Masaru Emoto's fantastiske serier med 
fotografier, at tanker om mislykkethet i seg selv blir 
manifestert fysisk i omgivelsene rundt oss. Nå, når 
vi har sett dette, kan vi kanskje begynne å innse at 
selv om resultatene er usynlige for det blotte øye, 
så er de allikevel der. Når vi elsker våre egne 
kropper, så responderer de. Når vi sender 
kjærlighet til Jorden, så responderer den. 

For våre egne kropper består av 70% vann. Også 
jordens overflate består av 70 % vann. Vi har nå 
sett med våre egne øyne beviset for at vann er 
langt fra livløst, men at det bokstavelig talt er 

levende, og responderer på hver eneste tanke og 
hver eneste følelse vi sender det. 
Kanskje kan vi nå, når vi har sett dette, virkelig 
med ærbødighet begynne å forstå hvilken kraft vi 
besitter. Gjennom å velge våre tanker og 
intensjoner, kan vi heale oss selv og Jorden, hvis 
vi bare tror. 

Og for å hjelpe til med å styrke din venstre 
hjernehalvdel i å tro på mirakler, henviser vi til 
artikkelen under: «Psykisk Forskning: Du kan 
like godt tro det». Den gir en lett beskrivelse av 
det stadig tilnærmende forholdet mellom 
parapsykologisk forskning og moderne vitenskap. 

Kilde: 
http:/ /www. maatresearch. c om/ arch ive/aug 1 /consciouswater. ht 
ml, ••The Spirit of Ma'at», Vol 1 August 2000, basert på 
Masaru Emoto' forskning, presentert i boken •• The Message 
of Water». 

PSYKISK FORSKNING: 
«Du kan like godt tro på det!» 

Gårsdagens mirakler er dagens vitenskap 

For mer enn 70 år siden, nærmere bestemt siden J. 8. Rhine startet sin parapsykologiske 
forskning ved Duke University i 1920 årene, har strenge vitenskapsmenn gjennomført 
eksperimenter for å bevise eller motbevise den fysiske realiteten av den såkalte 
«metafysiske» kraften utøvd gjennom menneskelig tanke og følelse. 

T il tross for den tåpelige stillingskrigen mellom 
hysteriske magikere og ordinære vitenskapsfolk, 
viste seriøse eksperimenter innen parapsykologi 

konsistent positive resultater i retning av eksistensen av 
en telekinetisk kraft. 

l følge Charles T. Tart, selve dekanen innen 
parapsykologisk forskning de siste tiår, har ingen seriøs 
forsker satt spørsmålstegn ved denne kraften siden 
1958. Den Parapsykologiske forskningen inkluderer 
giganter som Rhine, Tart, R. Targ og H. Puthof ved 
Stanford Forskningsinstitutt, den eminente fysikeren 
David Boem, Thelma Moss ved UCLA, og mange, 
mange flere. 

KVANTEFYSIKK OG BØNN 
Allikevel, på tross av de beviselig konsistente 
resultatene fra eksperimentene innen telekinese, så de 
alle inntil nylig ut til å ville fly i ansiktet på alt som gikk 
imot det vitenskapsmennene trodde de viste om 
naturens realiteter. De fleste følte at den eneste måten 
de kunne håndtere slike bevis på var å diskreditere 
enten studiene eller forskerne bak dem - en stadig 
vanskeligere oppgave, siden både eksperimentene og 

forskerne ofte var assosiert med universiteter og 
vitenskapelige institusjoner med uangripelig renomme. 

dag, derimot, har vi en kvante-fysisk 
verdensanskuelse som ikke lenger motsier realiteten av 
telekinese: en vitenskapelig verdensanskuelse, der 
endring av form (shapeshift) , vitenskapelig bønn og 
Jesaiah-effekten ikke lenger er utestengt fra de 
vitenskapelige muligheters rike. (se f.eks. Taking the 
Quantum Leap: The New Physics for Nonscientists, av 
fysiker Fred Alan Wolfe, (HarperCollins, 1988), eller 
The Dancing Wu Li Masters, av Gary Zukov, (William 
Morrow & Co. , 1980). 

Så, selv om vi ikke akkurat kan kreve at kvante
mekaniske hendelser beviser kraften av vitenskapelig 
bønn, så kan vi si at de to er konsistente. Med andre 
ord, når eksperimenter viser en signifikant korrelasjon 
mellom vær og menneskelig følelse, er vi ikke lenger i 
fy-sonen. Vi demonstrerer en fasett av virkeligheten 
som sameksisterer i perfekt harmoni med den harde 
vitenskapen. 
S. Barber 



~(U)MULIGE 

FORKLARINGER 
o 

PA UFO' ER ... DELII 

Vi fortsetter vår presentasjon av andre mulige (og umulige?!) 
forklaringer på UFO-fenomenet. Langt fra alt som glimter på 
himmelen er UFO'er, som det fremgår av disse to artiklene. Like 
viktig for saken er det å legge merke til hvor langt man er villig 
til å strekke seg for å bortforklare saken. 
Tips: Klipp ut artiklene, og bruk dem som sjekkliste neste gang 
du lurer på om det er en UFO du har sett. 
Kilde: UFO Magazine sept./okt. 1998 / Oversatt av Signe H. Einseth 

MODELLFLY/ 
-HELIKOPTER 
Modelltly har 
utviklet seg 
temmelig mye 
bare de siste tå 
årene (det er nå 
mulig å tå kjøpt 
fullt operative 
modell raketter.) 
Disse modellene 
fins i alle 

LASERLYS 
Disse komplekse 
lysmønstrene, samt 
visse typer 3-

dimensjonale 
hologratiske bilder lyser 
opp himmelen på kryss 
og tvers av England. En 
meget reell utfordrer 
som forklaring på noen 
av UFO-rapportene 

varianter med hensyn til form og størrelse, og kan foreta 
manøvrer som et bemannet fly aldri ville kunne gjøre. 

FALLENDE SATELITTER/AVFALL/SØPPEL FRA VÅR 
VIRKSOMHET l ROMMET 
Det er så mye << rom-søppel" i bane rundt jorden, at det 
er utrolig at det ikke skjer kollisjoner. En gang i mellom 
dras noe ut av bane i nærheten av jorden, og faller ned, 
hvilket forårsaker mye av de samme effektene som en 
meteor, men varer mye lengre. 

HOLOGRAMMER 
På samme måte som laserlys, kan disse projiseres lengre 
enn en mil. Et skarpt lys på en klar nattehimmel, sett på 
lang avstand, kan bli tolket som mer enn bare et klart lys. 

METEOROLOGISKE BALLONGER 
Jeg så en av disse selv, på kysten av Cornwall i tjor. Den 
beveget seg meget sakte og gikk meget høyt. Den hadde 
en slags orange glød rundt seg, fordi forurensningen i 
atmosfæren gjorde kanten uskarp. 

SATELITTER l BANE 
Disse er ganske enkle å identifisere. Et ganske lite, 
lysende lys (lyskule?), som sees høyt oppe, og beveger 
seg i klar linje over nattehimmelen, og for raskt til å være 
et fly. Man kan også se satellitter med optisk utstyr i 
dagslys. For å være sikker på at du har sett en satellitt, 
noter tiden og den generelle retningen, og vær i samme 
posisjon 24 timer og 60 sekunder senere! 



FALSKE («DUMMY») FALLSKJERMER 
Denne forklaringen ble fremsatt den 24. juni i fjor av det 
Amerikanske Luftforsvaret, som forklaring på Roswell
hendelsen i 1947. Hvor mye kreditt folk bør gi dette, får 
bli opp til hver enkelt. 

FORSKNINGSBALLONGER 
Den mest berømte (eller beryktede, avhengig av ditt 
synspunkt) forskningsballong stammer fra Prosjekt 
Mogul. Denne falt angivelig ned i ørkenen nær Corona, 
New Mexico, i juli 1947. 

SMÅ LUFTSKIP 
En annen synder som er ansvarlig for mange UFO
rapporter. Mange bærer display for neonreklame for bruk 
nattetid, mens andre brukes for tilsyn/overvåkning av det 
militære. 

ZEPPELINERE 
UFO

historikere vil 
sitere mange 
eksempler fra 
begynnelsen av 
dette århundret 

(1900-tallet, 
red. anm.), der 
tidlige tokt med 

luftskip 
forårsaket en mengde rapporter. Selv om tysk-bygde 
Zeppelinere var blant de mer vanl ige synene, hvordan 
ville disse ha fortonet seg for folk som ikke var klar over 
deres opprinnelse? 

DROPPTANK/HURTIGTØMMING AV 
ROMSKIPSAVFALL 
Mye det samme som fallende romsøppel. Temmelig mye 
utstyr har blitt etterlatt i rommet, for bare å brenne opp i 
atmosfæren. Dette avgir mangefargede lys, som kan lure 

·en uøvet observatør. 

H::· JKOPTERE 
. ; r;:;;n her å 
!" '0 H!8 «SOrte, 
u merkede 
helikoptre», kan 
noen helikoptre 
sett på lang 
avstand meget lett feil-identifiseres som en UFO, særlig 
hvis det har «Nightsun» søkelys, som brukes av 
politistyrkene over hele verden. 

ULTRALETTE HANGGLIDERE 
Disse maskinene 
kan foreta noen 

utrolige 
manøvrer, og sett 
på avstand kan 
de lett lure en 
uøvet observatør 
med sin 
luftakrobatikk. 

RAKETTER 
Sett på lang avstand og uten forhåndskjennskap til 
oppskytningen, vil en uøvet observatør kunne mistolke 
det intense stigende lyset som en UFO. De fleste 
mennesker som bor i nærheten av et 
rakettoppskytingsfelt, kjenner disse lysene og vet hva de 
er. Men for mange år siden, i det tidligere Sovjet, ble 
hemmelige rakettoppskytninger ofte rapportert som 
UFO' er. 

GUDERS 
Disse har enorme vingespenn, og kan gå seg meget 
sakte. Hvis man ser dem akkurat rett forfra eller bakfra, 
kan de av og til se ut som de står stille i luften . De fleste 
er vanligvis sølvfarget eller hvite, og når de reflekterer 
sollyset, kan de av og til gi inntrykk av et klassisk, 
lysende sølvfarget og langstrakt discformet objekt for folk 
som står på bakken. 

MENNESKELAGDE TING/ 
MENNESKERS AKTIVITETER 

LEKETØYSDRAGE 
UFOMEK kjørte en 
reportasje om sorte 
triangler som gjorde 
umulig manøvrer ved 
kysten av Dover, 
Kent, en natt. Ved en 
tilfeldighet oppdaget 
vi noen uker senere, 
at en vågal «Stunt»
flyger hadde testet sitt 
nye, . sorte leketøy 
den aktuelle aftenen. 

REKLAMEFLY 
Disse flyene har reklamebanner hengende bak seg i tau, 
og er et vanl ig syn i Amerika. Noen bannere varierer i 
form og størrelse, og mennesker som har observert 
dette på lang avstand, har senere påstått å ha sett en 
UFO snirklende på himmelen , eller en UFO som følger 
etter et fly. 

SØKELYS 
Et stråle fra et søkelys ville kanskje ikke vises på 
nattehimmelen, men hvis det skulle treffe et fly eller f. 

eks en sky, ville alt som ble sett gjennom tåke eller dis, 
være meget vanskel ig å rekognosere. 

FYRLYS 
Orfordness fyrtårn ble av noen 
forskere og skeptikere fremført som 
forklaring på UFO-opplevelser ved 
Rendlesham Forest i desember 
1980. 

GATELYS 
Der er en eller to landsbyer i Wales 
som bare har et par gatelys. Når 
tåke eller dis legger seg, ser det ut 
som lysene flyter løst i bunnen av 
dalen. 



BILLYS 
- Se Lysretleksjoner. 

HUSLYS 
På avsidesliggende steder ser huslysene om natten ut 
som de ikke har noe opphav. 

REKLAMEBALLONG 
Mye det samme som små 
luftskip, bortsett fra at disse 
pleier å være tauet til biler i 
forbindelse med 
arrangementer, i en høyde 
av 200 fot, og er 
ubemannet. 

LYSBLUSS . 
Dette ble foreslått som den 

mest sannsynlige årsaken til hendelsene i Phoenix, 
Arizona, i mars i tjor (1997, red. anm.) Disse lysene er 
designet for å dale ned veldig sakte mens de opplyser 
hele landskapet, til bruk for militære øvelser, eller ved 
søk- og redningsaksjoner. Disse kan ganske sikkert gi 
forklaringen på en sighting eller to. 

NØDSIGNAL 
Brennende meget klart, og med langvarig, lysende 
intensitet, kan disse sett fra det fjerne bli mistolket som 
UFO, akkurat som lysbluss. 

holdt stille i en luftlomme en god stund. 

FYRVERKERI • 
Jeg har sett ganske fantastisk 
fyrverkeri gjøre utrolig ting, og 
avgi fantastiske farger når de 
eksploderer. Hvis dette blir sett 
på lang avstand, og det ikke er 
på den 5. november (festdag her 
i Britain), vil de kunne gi opphav 
til noen rapporter. 

TROSSVSTEMER/ 
RELIGIONER/ DET 
OVERNATURLIGE/ 
LEGENDER/ MYTER/ 
FOLKLORE 

BIBELSKE PROFETIER 

STRIPER/ SPOR 
BAK JETFLY 
Jetfly etterlater 
otte hvite, 
fjærlette røykspor 
bak seg. Otte 
forsvinner disse 
raskt, men noen 
ganger kan de bli 

Mange mennesker påstår at flere tekster fra Esekiel og 
Åpenbaringen i Bibelen, ser ut til å beskrive sopptormede 
skyer, som vi i dag ville assosiere med en atombombe
eksplosjon. Esekiel beskriver hjul inni hjul, og 

engleaktige vesener med vinger. Dette har otte blitt 
omtalt som UFO, men er bare en forklaring. 

PSI-FENOMENER 
En annen paranormal forklaring på UFO'er, er at de 
«genereres•• av latente psykiske evner, eller at visse 
mennesker med fullt overlegg skaper dem for å lure 
vanlige mennesker. 

APPARISJONER (SPØKELSER/GJENFERD) 
Denne forklaringen er nesten en annen betegnelse for 
UFO'er - en flyvende spøkelsesaktig lysende sak som 
ikke kan identifiseres. 

PLASMASKIP 
Er bildene filmet med videokamera og fotografert av 
Carlos Diaz kontrollert av intelligente vesener eller noen 
form for protoplasma-greier? Jeg vet virkelig ikke. Men 
de er bestemt uidentitiserte flygende objekter! 

ÅNDER 
Stort sett det samme 
som apparisjoner. En 
ånd er påstått å være 
den eterisk kroppen til 
en avdød. Disse har 
også feilaktig blitt tatt 
for å være UFO
relatert av noen. 

ENGLEHÅR 
Englehår, selv om det 
ikke er en forklaring 
på UFO'er, er en 
substans som har blitt 
sett fallende fra noen 
UFO'er. Det siste · 
kjente tilfellet var i 
Australia, der vitner 
så en glasstiber-aktig 

substans talle ned fra en UFO idet den spant avgårde. 
Dessverre oppløste det tine materialet seg meget raskt 
og etterlot seg ingen spor. 

SPØKELSESRAKETTER 
De ble kalt for dette, av vitner over 
hele Skandinavia, og spesielt i 
Sverige, rett etter den andre 
verdenskrig. Noen tok dem for å 
være Sovjetiske rakett-tester. 



DEMONER/ENGLER 
En del mennesker vil nok ikke like forslaget fremsatt av 
religiøse fanatikere (spesielt i USA) om at UFO'er er 
apparisjoner/ spøkelser skapt av Djevelen eller hans 
underordnede. Noen ekstremister har gått offentlig ut 
med at personer som tror på UFO'er burde steines! Det 
har også blitt uttalt fra motsatt hold at UFO'er kunne 
være «Engler». 

MOTHMAN 
John Keel beretter mange historier om «Møllmannen» i 
sin bok «Visitors from Space» (Besøkende fra Rommet). 
Disse vesenene er formodentlig sorte, har vinger, og 
øyne som ligner på møll. Dette er en forklaring på 
utenomjordiske vesener - ikke på selve UFO'ene. 

LYSVESENER/ALVER 
En annen forklaring på utenomjordiske innvånere. l 
Jacques Vallee's bok «Reisepass til Magonia», fremmer 
han en knallteori som peker på likhetene mellom UFO
opplevelser og synene med lysvesener. 

BEDRAG/ FORFALSKNING/ LETTLURTE PERSONER 
Mange mennesker har gått inn for å lure UFO-forskere 
og også troende. Billy Meier og Ed Walters ble anklaget 
av noen for å ha forfalsket sine UFO-opplevelser, mens 
andre igjen har forsvart dem. Juks med videotape kan 
være vanskelig å oppdage, men avslørende opplysninger 
på såkalte «original» eller første generasjons kopier er 
lett å finne. 

FEILINFORMASJON/ DESINFORMATION 
De te har ikke egentlig å gjøre med selve UFO
opplevelsen, men gjelder rapportene. Folk har med fullt 
overlegg gått inn for å lure oppriktige forskere med falske 
påstander om UFO-opplevelser. l tillegg er det ikke 
usannsynlig at en bevisst mis-/desinformasjon er lagt 
frem for å dekke over hemmelige testflyginger av «black 
project's» testfly, og andre former for eksotiske flyvende 
inr retninger. Det har også blitt fremsatt teorier om at 
no8n er designet for å se ut som UFO' er. 

FOO FIGHTERS 
Disse glass- eller ball
lignenede objektene, oppkalt 
etter en amerikansk 
tegneseriefigur, ble sett over 
Japan og Europa den siste 
tiden av andre verdenskrig, 
av både fiendtlige og allierte 

piloter, som gjensidig trodde disse tilhørte den andre 
part. 

TEORIER OM OPPRINNELSE 
ANDRE PLANETER/ GALAKSER 
99 % av de som tror på UFO'er er overbevist om at de 
kommer fra andre planeter og/ eller andre galakser. 
Hypotesen om de Utenomjordiske, som er den letteste å 
sitere, er fortsatt den vanskeligste å underbygge med 
definitive beviser. 

TIDSREISEN DE 
Den enorme distansen mellom vårt solsystem og den 
nærmeste galaksen, og den tiden det ville ta å reise 
mellom de to, har overbevist noen om at UFO'er ikke 
nødvendigvis kommer fra et annet sted, men fra en 
annen tid. 

MANEN ER HUL 
Noen har antydet at de fremmede besøkende ikke er fra 
en annen planet, men fra vår egen Måne. De påstår at 
kjernen av Månen er hul, og at den faktisk er en 
modifisert planetoiode, som transporterer reisende over 
generasjoner. 

JORDEN ER HUL 
Denne teorien antar at de besøkende er en rase som 
oppholder seg i dypet av jordens indre. Enkelte har 
foreslått at en eller to raser som bebodde jorden for 
millioner av år siden, trakk seg tilbake under jorden og nå 
ønsker å sjekke oss opp litt. 

ATLANTIS 
Det fins mange teorier om denne legenden og mytiske 
sted. Noen hevder at menneskene på Atlantis 
tilintetgjorde seg selv, mens andre mener de skjulte seg 
fra sine barbariske krigende naboer ved å konstruere en 
sivilisasjon under vann. Denne teorien er ofte sitert på 
grunn av talløse rapporter der vitner rapporterer å ha sett 
UFO'er dykke ned i vann eller innsjøer. 

MUL Tl-/ INTERDIMENSJONALE FARTØY 
Selv om vi lever i en tredimensjonal verden, har 
matematikerne bevist at der må finnes flere dimensjoner 
enn vi kan se i dag. Teorien om at de besøkende er fra 
andre dimensjoner, heller enn fra en annen tid eller 
planet, er populær blant UFO-entusiaster. 

JORDENS ETERISKE ANALOG (LIK PLANET PA 
ETERISK NIVA) 
Denne teorien forfekter at på eksakt motsatt side av 
Solen finnes en annen planet akkurat lik Jorden, bare at 
dens 'beboere er kommet lengre enn oss, fordi den 
sender romskip for å overvåke vår fremgang/utvikling. 
Her gjelder det samme som når «alien»-skeptikere spør 
hvorfor «de•• ikke har tatt kontakt med oss enda? Hvem 
kan si at de ikke har?! 

INTERDIMENSJONALE VESENER/ FARTØY FRA 
FLERE/ SKIFTENDE FREMTIDER 
Alle av de tidligere nevnte og ingen av dem! Når det 
gjelder vesen fra andre dimensjoner o~ fartøy f~a fl~re 
mulig f.remtider som sjekker opp vår fort1d, så er h1stonen 

l 
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spekket med mulige eksempel som lett kunne passe inn i 
en slik teori , f. eks. Esekiels hjul, etc. Denne teorien for å 
forklare hvor «de» kommer fra, har flere m·uligheter enn 
noen annen nevnt teori, og mer begrensninger enn 
evigheten. Som de andre, må den holdes for mulig, inntil 
den er bevist eller motbevist. 

Som jeg fastslo i starten, denne listen er ikke ment å 
være fullstendig, men heller et sted å starte fra. 

Forhåpentligvis vil uerfarne entusiaster begynne å innse 
at der er langt flere forklaringer og åpne muligheter å 
gjette på enn man kan forestille seg. Jeg er selvfølgelig 
åpen for andre muligheter, og håper en dag å ha noen 
svar. OPPSUMMERING 

Det var det. Noe som får deg til å tenke, noe som får deg 
til å le, og muligens noe som får deg til å gråte av 
frustrert angst! 

De neste 50 årene med ufologi vil fremskaffe noen få av 
dem, det tviler jeg ikke på. Men vil der være 101 
spørsmål på samme tid ... ? 

LEGENDEN OM 
DEN GRØNNE MANNEN 

llkley Moor - desember 1987 
For 13 år siden hadde en tidligere 
politioffiser en nærkontakt av 3. grad på 
llkley Moor i Yorkshire, England. Forfatter 
Peter Hough har gjort omfattende 
undersøkelser av saken over en 10-års 
periode, og vi presenterer her en eksklusiv 
"follow up" av hendelsen. 

Det som gjør llkley Moor-saken forskjellig 
fra de fleste andre, er at vitnet klarte å 
komme med bevis på sin opplevelse: Et 
bilde av en mulig utenomjordisk skapning. 
Var dette bevis på en fysisk realitet av 
fenomenet, eller var det hele en stor spøk? 

Oversatt av Kenneth Andersen 

S aken begynte tidlig om morgenen 1. des.1987, da Philip 
Spencer skulle gå over et utmarksområde for å besøke sin 
svigerfar i en landsby på den andre siden. Det var mørkt og· 
overskyet da Spencer tok farvel med sin kone ved 07.15 

tiden. Han hadde med seg kompass og et kamera for å ta 
naturbilder i området. Han gikk forbi "Wite Wells" bygningen, og 
fant snart en sti som førte ham opp en bratt skråning til et lite 
høydedrag med en klynge trær. Da han nærmet seg trærne, hørte 
han en summende lyd, som han trodde kom fra et fly. 

Plutselig så han en merkelig liten grønn skapning, som raskt fjernet seg fra han. 
Da skapningen snudde seg, vinket det med armen til han, og det var nå Spencer fikk fram kameraet og tok et bilde. 
Skapningen forsvant fort i vegetasjonen, og Spencer satte etter. Da han rundet en forhøyning i terrenget, var skapningen 
forsvunnet. Men svevende i lufta foran han, var en tallerkenformet gjenstand, med mønster av huller i den øvre delen. 
Farkosten akselererte så hurtig opp i skyene, og forsvant. Han rakk ikke å ta et bilde nr. 2. 



Spencer fortsatte fotturen tilbake samme veien han kom. 
Tilbake i landsbyen ble han forbauset over å finne 
handlende så tidlig. Han tittet opp på kirkeklokken og ble 
overrasket da han så klokken var blitt 1 0.00. Etter hans 
mening skulle den ha vært ca. 8.15. Han begynte å lure på 
om han hadde hallusinert hele episoden. Den eneste måten 
han kunne få avkreftet det på, var å fremkalle filmen, og han 
tok den med til en fotobutikk som hadde timesfremkalling. 
Etter fremkallingen stirret han vantro ned på et spesielt bilde, 
og trodde knapt sine egne øyne da han så en grønn 
skapning. 
- Hva hadde egentlig hendt med ham ute på llkley Moor? 

VITENSKAPELIG UNDERSØKELSE 

.To dager senere skrev Spencer en rapport om hendelsen, 
og sendte den til Jenny Radles, som hadde diskutert 
hendelsen med Peter Hough. Han skrev tilbake til 
"postboksadressen" i brevet, og de ventet på svar! 
Ved juletider fikk Peter Hough en telefon fra en etterforsker 
ved navn Arthur Thomlinson, som fortalte om en mann som 
hadde et fotografi av en alien på llkley Moor. Peter skjønte 
da at det var den samme mann som hadde skrevet til Jenny 
Randles! 

Senere møttes Peter Hough og Spencer, som trist 
understreket at dette ikke var noe oppspinn. Som han sa: 
"Jeg vet hva jeg så, og hvis folk ikke tror meg, er det opp til 
dem. Jeg har ingenting å vinne på å lyve. Jeg ser ikke 
mening med det. Jeg har bedre ting å bruke tiden min til." 
Spencer hadde ingen motiver for å lage en falsk historie, og 
han søkte hverken penger eller berømmelse. Han sa klart og 
tydelig fra om ikke å røpe hans identitet, og han tilbød Peter 
Hough rettighetene til bildet. For å beskytte sin identitet ble 
navnet hans byttet til Philip Spencer. 

Etter grundig undersøkelse av Moor-området hvor 
hendelsen skjedde, ble det foretatt en vitenskapelig 
undersøkelse som Jenny Randles og Peter Hough 
organiserte. De bragte bildenegativet til to uavhengige 
fotoeksperter, som kom fram til motstridende resultater. Til 
slutt ble negativet undersøkt av en ekspert fra Kodak, ved 
navn Peter Suthurst Han kom frem til følgende resultat: 
"Bildet er undereksponert med minst to blendertider. Det er 
også uvanlig for den type film å produsere et grovkornet 
bilde når det er undereksponert. Bildet bærer også preg av 
en ustø hånd. l tillegg til undereksponeringen, er dette med 
på å gjøre identifiseringen av skapningen på bi ldet enda 
vanskeligere. Etter fremkallingen er ikke negativet tuklet noe 
med." 

Spencer hadde ikke tid eller nerver til å stille inn det 
manuelle kamera riktig før han tok bildet. Men i tillegg til 
bildet, hadde han et bevis til, og det var kompasset. Dette 
pekte nå i motsatt retning. Noe hadde forstyrret det 
elektromagnetiske feltet som omgir instrumentet. Hadde 
Spencer gjort dette, eller skjedde dette da han befant seg 
nær den tallerken-lignende farkosten? 
Peter Hough diskuterte dette med Professor Ray Leonard, 
sjef for Total Technology Department ved Manchester 
University's Institute for Science and Technology. Han tok 
videre kontakt med Dr. Ed Spooner, som var sjef for 
avdeling for elektronisk utstyr. Peter Hough tok så 
kompasset med til Spooner for grundig undersøkelse. Et 

lignende kompass ble også brukt under testene, som 
sammenligning. De fant at selv kraftige magneter bare flyttet 
på kompassnåla når de var nær kompassene, og at 
kompassene fungerte normalt igjen når magnetene ble 
fjernet. Dr. Spooner gjorde så et forsøk med pulserende 
magnetiske felt, en improvisert prøve med vekselstrøm. 
Dette hadde den ønskede effekt med reversering av 
polariteten. Flere år senere ble nye industrimagneter skaffet 
fra Japan, som hadde den ønskede effekt, men disse var 
ikke produsert i 1987. 
Eksperimentet viste at det var mulig å trikse med kompasset 
hvis man innehadde spesiell viten. Alternativet var at 
kompasset hadde vært utsatt for det elektromagnetiske feltet 
i forbindelse med UFO-fartøyet. Dette var like mulig .... ... 

SKJUL TE MINNER 

Etter dette begynte Spencer å drømme om mønstre av 
stjerner, og lurte på om hypnose kunne hjelpe ham å huske 
hva som hadde skjedd i løpet av perioden med tapt tid. Jim 
Singleton ble kontaktet. Han var psykolog, med spesiell 
interesse for UFO-fenomenet. En prøve med 
hypnoseregresjon om den spesielle opplevelsen Spencer 
hadde ble så utført, og tatt opp på bånd. 

Det kom frem at bilde ikke viste alt som hendte under 
Nærkontakten. Dette forklarte hvorfor bilde ble tatt i dagslys, 
når det fremdeles skulle ha vært mørkt. Under hypnose 
forklarte Spencer hvordan han hadde kommet over 
merkelige skapninger da han nærmet seg klyngen med trær. 
"Han kommer fremdeles mot meg! Og jeg kan fremdeles 
ikke røre meg!! ........ Jeg sitter fast og alt blir så rart. Jeg 
er.. ..... Jeg flyter avgårde i lufta, ........... jeg vil ned!! Og 
denne grønne skapningen går foran meg, og jeg liker det 
ikke. Jeg kan fremdeles ikke flytte på meg. Jeg går rundt 
svingen, og denne grønne skapningen står foran meg. A 
Gud .. ..... Jeg vil ned!! Det er en stor sølvfarvet tallerken-ting, 



og der er en dør inn, og jeg vil ikke gå inn der. Alt ble svart 
nå ... ". 

Spencer forklarte så om et veldig skarpt opplyst rom, og en 
beroligende stemme 
som sa: "Vi mener ikke å skade deg, ikke bli redd." Han ble 
lagt på et bord, og flere grønne skapninger samlet seg rundt. 
Et rør av lys, lignende et lysstoffrør, ble ført over kroppen 
hans, og han klaget over at nesen hans føltes uvel. Spencer 
fikk så en omvisning rundt om i farkosten, før han ble vist to 
filmer. 
En advarte om økologiske katastrofer, mens den andre var 
mere personlig, og inneholdt forutsigelser om Spencers 
fremtid. Han ville ikke gå i detaljer om det han så, men 
svarte: "Hvis du er gift, vil du forstå. Det er bestemte ting om 
din hustru du aldri ville fortelle noen. Og det er hvordan jeg 
føler om den andre filmen ." 

Mens han var under hypnose, kunne Spencer gi detaljerte 
opplysninger om et av 
vesenene. "Det er ganske lite. Kanskje fire fot. Store spisse 
ører, store øyne som er ganske mørke. Ingen nese, og en 
liten munn. Hendene er enorme med tre tykke fingre, og 
armene er lange. Bena er rare med en slags v-form, med to 
store tcer." 
Spencer fortalte senere at huden på vesenet var ganske ru, 
som huden til en krokodille. Etter at han hadde sett filmen, 
ble alt svart. Da han kom til bevissthet igjen, var han tilbake 
på utmarksområdet, og uten minne om noe av det han 
hadde opplevd. 

Selv under hypnosen forklarte Spencer sin overraskelse av 
å se den grønne skapningen, da han tok bildet av det. 
Nesten to timer av denne spesielle morgenen var blitt fjernet 
fra hukommelsen hans, med slik presisjon at han ikke 
registrerte at i det ene øyeblikket var det mørk morgen, og i 
det neste i dagslys. 

For tre år siden, ved 1 0-årsjubileumet for hendelsen, ble han 
spurt om hva han hadde å si. 
"Når jeg tenker tilbake på det, så føles det som en annen 
episode i mitt liv, bare et vanlig minne. Men jeg finner det 
fremdeles vanskelig å akseptere det som hendte, siden det 
var så fjernt fra normale hverdagslige hendelser. Selv om, 
selvfølgelig, jeg vet at det hendte. 
Nå setter jeg mer spørsmålstegn ved alt. Hendelsen har fått 
meg til å bli en mye mer skeptisk person. Jeg føler at jeg har 
blitt sluppet ned i et hav av uvisshet, uten å ha troen på 
noe. 
Det som hendte meg ute på llkley Moors, er jo umulig. Det 
får deg til å stille spørsmål ved hvorvidt alt er normalt, sikkert 
og fast. 

Jeg befinner meg nå i et vakuum uten noen tro, av og til 
strekkende etter noe solid, bare for å finne ut at det bare er 
et hologram. Jeg tror ikke jeg lever i frykt for at de skal 
komme tilbake, selv om jeg noen kvelder titter opp på 
himmelen i dype tanker. Jeg har ingen formening om hvor 
de kom fra. Jeg foretrekker heller å forbli objektiv, enn å 
tillate meg sev å bli "troende." 
Jeg er sikker på at det var en virkelig og objektiv hendelse, 
og jeg er glad jeg har fotografiet for å minne meg om at det 
ikke bare var en drøm." 

PROJECT PRESERVE DESTINV 
(PROSJEKT SIKRE SKJEBNEN) 

REGJERINGEN ER l KONTAKT MED UTENOMJORDISKE SIER 
ETT FORHENVÆRENDE MEDLEM AV USAF 

Dan Sherman har en fantastisk historie å fortelle. Han 
mener at han er genetisk blitt påvirket for å kunne 
kommunisere telepatisk med utenomjordisk liv. Og dette 
er blitt gjort i fullt samarbeid med den amerikanske 
regjeringen. Sara Moran etterforsker disse fantastiske · 
påstander .... 
Oversatt av Tor Anders Engen 

elv om hun aldri har nevnt det, er Dan Sherman overbevist om at hans mor S er blitt bortført av de utenomjordiske da hun var gravid med ham. Han sier at 
de utenomjordiske startet å eksperimentere med menneskelig DNA i 1960-
årene. Og i 1963, det året han ble født, hadde de perfeksjonert deres 

implantasjonsteknikker. Det som ble resultatet var ett menneske som skulle vokse 
opp og oppdage en forferdelig hemmelighet. 



Dette synes å minne om en banal sei-ti roman. Men 
Sherman sin historie er nylig blitt publisert og kan ikke 
plasseres under sjangeren "fiksjon". 

Sherman trodde han gjennomførte en helt normal 
karriere i det amerikanske flyvåpenet, men alt ble 
snudd opp ned i starten av 1992. Sherman var blitt 
omplassert og bodde på ett herberge før man entret 
hans nye bolig i Fort Meade. Han skulle på ett 
ingeniørkurs, da han mottok en telefonsamtale fra en 
mann som identifiserte seg selv som 
opplæringsoffiseren. Som sa at han ville møte 
Sherman på utsiden av flyvåpenets base. 

Sherman husker at han var forvirret, "hjernen min 
· grunnet på hvorfor en kaptein skulle ringe meg direkte. 
Jeg trodde jeg hadde gjort noe galt. Dette var ikke 
rutinen." Han holdt avtalen og 
det ble igjen foretat en høyt 
gradert sikkerhetssjekk som 
inkluderte retina-skanning, og 
ble dernest tatt inn på 
kapteinen sitt kontor. 

Da han var inne, påstår 
Sherman at han ble fortalt at 
han var blitt spesielt utvalgt til 
å delta i Preserve Destiny 
Prosjektet (PPD). Og skulle bli 
trent opp til å kommunisere 
'intuitivt' med en utenomjordisk 
rase. Han ble også fortalt, og 
han gjengir det i hans enge 
ord: "PPD er ett 
regjeringsprogram som startet i 
1960. Hensikten var å 
produsere menneskelig avkom 
med denne intuitiv 
kommunikasjon 'IC (Intuitive 
Communications)' 
egenskapen. For å gi den 
amerikanske regjeringen 
muligheten til å utføre en global kommunikasjon under 
en massive elektronisk katastrofe i en tid i fremtid". 
Sherman skulle starte å trene øyeblikkelig. 

Hemmeligholdelsen rundt prosjektet er fascinerende. 
Ifølge Sherman, vil ikke den amerikanske regjering nå 
gi utenomjordisk relatert dokumentasjon klassifisering, 
i henhold til lekkasje. Som en form for dobbel bløff. 
Hvis et ikke-klassifisert dokument som inneholder slik 
topphemmelig informasjon blir kjent for publikum, vil 
sjansen for å bli tatt seriøst være minimal. Noe som 
Sherman forklarer som en 'løkeffekt' (fordi de lag av 
sikkerhet som finnes). Den utenomjordiske 
informasjonen er beskyttet av ett meget nøye system. 
Alle som jobber på ett slikt nivå som Sherman vet at de 
utenomjordiske finnes. De som kun jobber for å 
fremskaffe utstyr eller dokumenter, er også dekket av 

ett "black project". Disse er topp hemmelige prosjekter 
som er ikke relatert til utenomjordiske, men de 
vanligvis konsentrerer seg om rikets sikkerhet. Dette 
betyr at beliggenheter av individer og deres arbeid kan 
ikke bli diskutert. Og også sikrer at individuelle ikke kan 
lekke noen informasjon om deres arbeid uten å risikere 
fengsel eller skade nasjonal sikkerhet. 

Sherman var dekket av ett "Black Project" , som han 
selv sier er det frustrerende vanskelig å fortelle hans 
historie til en skeptiker. Det er store hull som han ikke 
vil avdekke lokasjonen, og han vil trolig ikke avsløre 
noen navn. 

Han tror også at han er det eneste medlem av PPD 
gruppen som har brutt med det militære og returnert til 
det sivile liv. Sherman tror at det er omkring 50 PPD 

gruppe medlemmer. Fordi han 
en gang spurte hans trener, 
allikevel kunne han bare se fire 
andre. Hans dimittering var 
meget vanskelig og er en 
historie i seg selv. 

Intuitive 
Communication
Opptreningsskole 

Orienteringen tok en time da 
Kapteinen fortalte Sherman 
kun det som var nødvendig. 
Sherman sa "At mine evner 
eksisterte fordi regjeringen ville 
ha behov for dem i fremtiden". 
Det var ikke virkelig før han 
satt i bilen på vei til den første 
PPD-opplæringssesjon at ting 
sank inn og Sherman forsto at 
det ikke var en spøk. 

Han ble fortalt av hans opplæringsoffiser at, "alle IC-er 
er blitt valgt på grunnlag av mange faktorer, en var at 
man var mottakelig til å entre militæret. Jeg tror med all 
deres kjennskap. At dem hadde mulighet til nøyaktig å 
predikere, det riktige antall av hvor mange embryoer 
dem trengte for å bli genetisk forandret. l den hensikt til 
å få det bestemte antall til å medie seg inn i militæret." 

Treningens periodene til Sherman var fra åtte til ti uker, 
og om natten etter hans vanlige kurs. Han kunne sitte 
på en terminal og bli fortalt å fokusere hans tanke på 
en sort skjerm. 

Sherman tror at hans mulighet til å kommunisere med 
utenomjordiske vesener var allerede i ham, i form av 
genetiske implantasjoner. Men han trengte å kunne 
lære å bruke sine evner. De utenomjordiske har aldri 



vist seg fysisk, og han har aldri hørt dem snakke på en 
konvensjonell måte. Men han sa at han har 
kommunisert med to separate vesener som han trodde 
var fra samme art. 

Sherman sier at det er vanskelig å fortelle hvordan 

Skjønt de alltid fremkallet kommunikasjon når han var i 
front av monitoren. De presenterte seg aldri. Sherman 
kunne skille mellom de to og gav dem private 
klengenavn, Spock og Bones, fordi de syntes å være 
meget intelligente. 

kommunikasjonen er blitt foregått, av og til lignet det en Han kunne sitte ved sin skjerm, sette på hodesettet og 
form for telepati. Men han sa: "Jeg ble fortalt under de skrive inn kommunikasjonen. "På starten var det en 
første dagene å trene på å gjenskape toner mentalt bare en liste av breddegrader og lengdegrader. 
ved å nynne. Jeg kunne høre toner i hodesettet og ville Deretter utvidet det seg til å bli en liste av ord, og til 
prøve å _." slutt oppdaget jeg at 
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Sherman forme 
spørsmål enn å bare 
være en mottaker. 
Ofte ville dette 
medføre til en morsk 
"fortsett med neste 

kommunikasjon" 
melding, eller en 
fullstendig kutt i 

kommunikasjonen. 
Men av og til ville 
Bones svare på 

Sherman skulle 
etter sigende ha 
snakket med to 
utenomjordiske 
vesener, som i 
starten syntes å 
teste ut hans evner, 
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Sherman sine 
spørsmål. 
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Over en to års
periode, ble Sherman 
fortalt at de 
utenomjordiske hadde 
besøkt og påvirket tre 
eller fire av fortidens 
kulturer. Men han ble 
ikke fortalt når. Men 
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Sherman at meldingene forandret seg og ble mer 
forståelige. 

Han forklaring av de utenomjordiske er interessant, 
fordi han har aldri sett dem i en fysisk form. Sherman 
visualiserte de utenomjordiske meget på samme måte 
som du og jeg ville ha gjort det. Men han sier at dette 
vil være fordi man er blitt påvirket av programmer som 
X-files. Allikevel fikk han en "følelse" på hvordan de så 
ut: "mentalt er de ubøyelige, disiplinerte og vanligvis 
ufølsomme." 

OI 

han tror at de 
utenomjordiske mente det gamle Egypt, Maya- og Inka 
sivilisasjonene. Han trodde også at de utenomjordiske 
og mennesket ble laget av den samme "kraften", og 
dem var på ingen måte aggressive. 

Det var innlysende at dem samarbeidet med de 
amerikanske regjeringen, men det endelig formål med 
dette syntes å være å lage en feilfri 
kommunikasjonssystem. Som kunne være tilstede når 
en "elektromagnetisk forstyrrelser" var tilstede. 

De utenomjordiske virket veldig sikker på at jorden ville 
bli påvirket av en slik katastrofe, som ledet Sherman til 



å tenke at dem jobbet på en annen tidsskala, eller 
kunne forutsi fremtiden basert på forutsigelig sett av 
hendelser. Sherman tror at forstyrrelsen ville være en 
naturlig en, noe som skulle ville skje. Men at de 
utenomjordiske selvsagt trodde at det ville være en 
meget viktig hendelse for vår rase. Han fikk ikke lov til 
å vite når eller hva forstyrrelsen ville skje. 

For mye informasjon 

Sherman sier at han har jobbet på to forskjellige baser 
som "l C", og etter hans innledende sjokk. Da han fant 
ut han var ett resultat av DNA manipulering, var blitt 
stolt av sin jobb. På den andre basen, begynte han 

·kommunikasjon å bli mer komplisert og Sherman forsto 
at han overførte informasjon om bortføringer. Faktisk i 
dag er han veldig forsiktig når han rasjonaliserer 
informasjonen. Han sa "hva om dem kun sendte meg 
testinformasjon for å teste min respons. For å se om 
jeg ville overføre all informasjon som kom fram, uten 
noen form for betenkning? ingensteds i informasjonen 
som jeg mottok fra dem ble bemerket på denne måte, 
'merk, dette er bortføringsdata'! Meldingen var kun 
tydelig i innholdet i informasjonen." 

Om det var en test eller ikke, informasjonen skremte 
Sherman. Han overførte informasjon om steder og 
"resterende smertenivåer". Han sier at han begynte å 
føle seg som en "Radiomannen til Frankenstein som 
rapporterte til hans overordnede hvordan skapelsen 
gikk. Det var fullstendig avskyelig for meg." 

Retningen som informasjonen begynte å ta bekymre 
Sherman. Han hadde fortsatt meget liten kontakt med 
andre unntatt de fra PPD. 

Han hadde kun sett fire andre medlemmer av gruppen, 
alle hadde høyrer rang enn ham, og han hadde kun få 
lov til å snakke med tre av dem. Og selv da var det 
forbudt å spørre spørsmål om prosjektet. 

Sherman sier at han bestemte seg i desember 1994 å 
slutt. Han visste at dem som virkelig var i ledelsen ville 
gjøre det vanskelig for ham. Men han hadde ingen ide 
for hvor langt han måtte gå. Etter mange frustrerte 
forsøk måtte han underskrive en innrømmelse at han 
hadde homoseksuell legning, som en grunn for hans 
dimittering. På den tiden var det forbudt for ett medlem 
i de amerikanske styrkene å være homoseksuell. 
Sherhlan er lykkelig gift og valgte å avslutte hans 
karriere, på den tiden, i en slik måte at han var en 
skamplett i USAF. Dette må ha vært ett meget 
vanskelig valg. Til da hadde han ett ypperlig rulleblad 
og å blitt erkjent for heltemot i flyvåpenets 
hedersmedal (AF Commendation medal) og andre 
æresbevisninger. 

Her og nå 

Sherman synes å være meget avbalansert for en som 
vil gå til offentligheten å fortelle at han har snakket med 
utenomjordiske. Han forstår hvordan noen personer vil 
reagere og sier til seg selv "Jeg vet at det lyder mer 
sinnssykt enn en sinnssyk, med det er allikevel sant". 
Til å begynne med var hans hovedbekymring at han 
var delvis utenomjordisk, men han tok mot til seg og 
spurte dette under hans avhøring. Der ble han fortalt at 
det var ikke tilfellet. Han hadde kun fått mulighet til å 
kommunisere med dem. 

Etter at han sluttet i militæret har han jobbet som en 
salgsleder i et forsikringsbyrå, og han sier at han har 
ikke på noen måte blitt kontaktet av de utenomjordiske 
eller de militæret. Han vet at hans DNA er den samme, 
og hans muligheter er ikke borte. Men han sier at 
kommunikasjonen var alltid blitt startet av den andre 
enden. Han tror at han ikke vil bli kontaktet igjen. Vi har 
med hensikt ikke avslørt navnene på de baser som 
han jobbet på, eller publisert noen bilder av dem. Fordi 
Sherman er veldig bekymret slik at han ikke vil skade 
noen form for offisiell sikkerhet. 

Han valgte å komme fram fordi som han selv sier 
"Noen må starte å snakke ... noen fra innsiden. 
'Preserve Destiny' er kun ett av de mange 
utenomjordiske prosjekter som jeg mistenker den 
amerikanske regjeringen, med andre regjeringer, er 
meget involvert i. Å slippe ut det jeg vet, har jeg prøvd 
å ta ett standpunkt mot de som holder på den 'grå 
flamme' innenfor de skrekkelig veggene i NSA, CIA, 
USAF, NRO og andre byråer". 

Hans historie er blitt utgitt i bokform og heter "Above 
Black: Project Preserve Destiny". Det har tatt lang tid til 
å sette sammen og en mengde med samtaler med 
advokater. Den forteller hans bemerkelsesverdig 
historie i detalj. Sherman sier "Men jeg kan ikke være 
helt sikker på den endelig hensikt med PPD. Men jeg 
er relativt sikker på at det ikke har noe med rikets 
sikkerhet, i hvert fall i den tradisjonelle definisjonen. 
Jeg håper at andre kan komme fram og snakke. Jeg vil 
også vite mer." 

Det er mange spørsmål som trengs å bli besvart, og 
det er lett for en skeptiker å hoppe på vognen og si at 
det er for lite bevis for det som Sherman snakker om. 
Men det er eksakt det som er grunnen til han føler seg 
sikker på å komme fram og fortelle hans historie. Hvis 
denne bok er det endelige bevis for at utenomjordiske 
samarbeider med den amerikanske regjering, er det 
ingen grunn for at den ikke blir publisert. 

Som den endelige test av reversert psykologi, ved å 
ikke forby Sherman sin bok. Vil den Amerikanske 
Regjering håpe på at vi vil ikke vil ta ham seriøst? 



UFO stanset vaktmesteren 

Bilen bråstoppet helt uten videre, og selv ble Steinar 
Hellesø stiv som en stokk da han tirsdag morgen ble 
overrasket av et u identifisert objekt. 

- Det mest brutale jeg har opplevd, sier Steinar Hellesø. 
Vaktmesteren var tirsdag på vei til jobb ved Sørenget skole. Klokka var ti over sju om morgenen, da merkelige ting 
skjedde med bilen hans. 
- Plutselig låste bilbremsene seg uten at jeg var nær bremsepedalen, noe jeg syntes var merkelig i og med at jeg 
kjører en 1999-modell, sier Hellesø. 
Men det var ikke bare bremsene som slo seg vrang. Bilen var helt død og umulig å få startet. Hellesø gikk ut av 
bilen for å ta en titt under panseret. Det var da han så «det mest brutale» han har opplevd i sitt 50 år lange liv. 

Plystre lyd 
-Jeg hørte en svak plystrelyd. Da jeg så mot Vemundvik kirke hang det en UFO på himmelen vest for kirka, 
forteller Hellesø. 
Nå var det ikke bare bilen til Hellesø som streiket. Hellesø selv ble fysisk påvirket. 
-Jeg ble helt stiv. Jeg forsøkte å røre på meg, men var helt lammet, sier Hellesø, som så UFOen helt klart. 
- Den var veldig klar mot den blå himmelen. Jeg vil anslå at den var 600-700 meter unna meg og jeg vil anslå at 
den var rundt 30-50 meter i omkrets. Grå av farge, oval men spiss i endene, med en liten kul på midten. På midten 
var det 20-30 små hvite lys. Under den var det en sirkel av fem hvite skyer som stakk ned. Lyden av den vil jeg 
sammenligne med luft som slippes ut fra et hjul. . 
Hellesø mener at han observerte farkosten mellom 30 sekunder og ett minutt. Da begynte den å bevege seg 
vestover, før den plutselig forsvant rett opp i voldsom fart. Da den var ute av syne, kunne Hellesø bevege seg 
igjen. Også bilen ble ved sitt gamle jeg. 

Tror på UFOer 
Hellesø- Ja, jeg tror på UFOer, jeg har sett en tidligere, ved Kolvereid, men aldri så klart som nå. Det er nok mer 
der ute enn vi fatter, sier vaktmester Steinar Hellesø. 

GAZZAS UFO-DRØM 
Før Paul "Gazza" Gascoigne ble utelukket fra Englands World 
Cup team, avslørte han at hans største ønske i livet er å se en 
UFO. Under et intervju med sin venn Danny Baker fra The 
Times kom Middlesborough-spilleren med denne 
oppsiktsvekkende uttalelsen. 

S itat Gazza: "Jeg skal fortelle hva min drøm er
jeg mener min absolutte drøm nr.1 som gjør at 

jeg kan dø lykkelig - Jeg vil se en UFO!!!". Han 
fortsatte videre med å utrykke sin sterke 
overbevisning om at sannheten finnes der ute: "De 
er virkelige. Jeg bryr meg ikke om at du ser rart på 
meg - UFOer er et definitivt faktum, og jeg bare 
må se en- snart- jeg bare må!!!". 
Gazza sin advokat, som bl.a tar seg av 
fotballstjernens for tiden hardt anstrengte forhold til 

Kilde:BBC, Alien Encounters, issue 27, 1998. Oversatt av Pål Aune 

pressen, var rask 
til å påpeke at 
U FO-uttalelsen 
kunne ha vært en 
ubetenksom 
kommentar mens hans tanker egentlig var fokusert 
på World Cup. 

Men kanskje vet fotballspilleren mer enn han vil 
si? Zeta Reticuli, hører du? 



DOKUMENTER AVSLØRER 
AT DIKTATOR OG FASCIST 
MUSSOLINI VAR REDD FOR 
FL YVEN DE TALLERKENER 

Den ledende italienske UFO-etterforsker Dr. Roberto Pinotti og hans kollega Alberto 
Lisoni har avdekket hittil klassifiserte Secret Service-dokumenter som avslører at 
diktator Mussolini nølte med å støtte Adolf Hitler ved utbruddet av 11. verdenskrig fordi 
han fryktet "de enestående egenskapene som visse uidentifiserte objekter innehadde". 
Denne opplysningen kom etter en serie med UFO-observasjoner rapportert i 1930-årene. 

D okumentene - merket som Fascistens X-Files -
viser at det italienske flyvåpen hadde flere 

nærkontakter med mystiske flyvende fartøyer før 
utbruddet av krigen. F.eks fløy et sigarformet objekt 
over en italiensk base nær Mestre i 1936 og en 
gigantisk "luft-torpedo" med vinduer ble observert over 
en militærbase. 

Tidligere dette år rapporterte UFO Magazine at 
dokumenter og mikrofilmer, fremskaffet av italienske 
UFO-etterforskere, viste en intens "Foo Fighter"
aktivitet over Italia i løpet av tidsperioden 1934-44. l 
tillegg viser dokumentene at britiske 
etterretningsagenter var fullstendig klar over at "Foo 
Fighterne" ikke var jordiske. 

De nylig fremskaffede dokumentene avslører at etter at 
rapportene om mystiske flyvende farkoster begynte å 
nå Mussolini, beordret han en spesiell 
etterretningsavdeling iverksatt som i all hemmelighet 
skulle undersøke saken. De intervjuet grundig vitnene 
og konkluderte at rapportene var genuine, men kunne 
ikke positivt identifisere hvorvidt fartøyene tilhørte en 
fiendtlig makt. De antok, derimot, at de kanskje kunne 
stamme fra England eller Frankrike. 

Et Secret Service-dokument bemerket: "11 Duce har 
uttrykt sine bekymringer fordi han sier at hvis farkostene 
viser seg å være engelske eller franske må 
utenrikspolitikken legges om fra grunnen av". Etter å ha 
blitt forsikret om at en slik teknologi ikke kunne ha blitt 
fremstilt av noen av de Allierte erklærte Mussolini landet 
i krig og allierte seg med Hitler-Tyskland. 

l 1941 bemerket Mussolini meget kryptisk at: "Det er 
mer sannsynlig at De Forente Stater vil bli invadert av 
ukjente krigshissige innvånere fra planeten Mars, som 
vil komme ned i utenkelige flyvende festninger, enn av 
soldater fra Aksemaktene". 

Dokumentene avdekket av Pinoti og Lisoni er virkelig 
historiske. For første gang finnes Bona Fide offisielle 
rapporter og observasjoner av uidentifiserte farkoster 
nesten et ti-år tidligere enn Roswell og hvis beskrivelser 
minner om dagens UFOer. Dette fører til spørsmålet 
som av nødvendighet må stilles; Hvilke andre 
sannheter fra denne perioden ligger fortsatt begravet, 
ventende på en avdekking? 

Kilde: UFO Magazine, november/ desember, 2000. Oversatt av Pål Au ne 

TV-STJERNE HEVDER Å HA 
HATT FLERE MØTER MED ET 
Den 24.november 1999 hevdet den berømte TV-personligheten, nå talk 
show-verten, Roseanne Barr at hun har hatt møter med 
ekstraterrestrielle jevnlig i løpet av sin livstid, noe som startet tidlig i 
hennes barndom. 

A vsløringen, gitt under The Roseanne Show, kom under en samtale med psykiatriker, forfatter og UFO-forsker 
Richard Boylan, hvor hun var svært entusiastisk omkring hans konsept "Star Kids School", og gav en 



uforbeholden støtte til disse barna som trenger et spesielt sted for å utvikle sine evner uten å bli mobbet av sine 
medelever. 

"Med dette" erklærte Boylan " viser Roseanne at hun deltar i den stadig voksende sirkelen av celebriteter som 
Rosie O'Donnel, Shirley Mclaine og tidligere L.A.Times redaktør Phillip Krapt, som offentlig hevder å ha hatt møter 
med ETer". 

Kilde: UFO Magazine, mars/ april , 2000. Oversatt av Pål Aune 

BRANNMENN ANSER UFOER 
SOM EN REELL TRUSSEL 

Den andre utgaven av The Fire 
Officers Guide To Disaster Contra/ 
har brutt ny grunn ved å vie et helt 
kapittel til "den helt reelle trusselen 
fra uidentifiserte flyvende objekter". 

A nsett for å være den første tekniske publikasjon som 
behandler emnet seriøst, så beskriverer manualen, 
forfattet av William Krammer (distriktssjef for 
brannvesenet i Cincinatti) og Charles Bahme 

(pensjonert assisterende sjef for Los Angeles brannvesen), 
mulighetene og eventuelle forordninger ved et 
landingsscenario av utenomjordiske vesener. l følge forfatterne 
vil; "et åpenbart besøk av fremmede vesener og deres 
romfarkoster kunne ansees som en trussel, og som alltid, vil 
brannvesenet bli tilkalt for å yte assistanse gjennom livredning 

og tiltak for å hindre oppståelse eller spredning av en mulig katastrofe". 

Blant instruksjonene i manualen foreslår forfatterne, bl.a. ved møtet med en UFO under landing eller som allerede har landet at; 
"en skal nærme seg UFOen med et positivt, men bestemt sinnelag og oppførsel, da vesenene - om bord eller stigende ut fra 
fartøyet- muligens kan oppfatte denne mentale tilstanden". Brannvesenets mannskap bes også om å ikke vise frem noen form 
for våpen. Det blir også advart i manualen mot potensielle motorproblemer og vanskeligheter ved radiokommunikasjon i nær 
avstand til det fremmede fartøyet. 

Fremfor alt, ved en eventuell fiendtlig handling fra en UFO kan; "god planlegging, godt lederskap og tilstrekkelige 
ressurser ... redde mange liv". 

Med andre ord - det lønner seg å være forberedt. 

Kilde: Ali en Encounters, issue 27, 1998. Oversatt av Pål Au ne 
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YOU CAN'T HANDLE 
THE TRUTH!! 

DEN MIL IT ÆRE HEMMELIGHOLDELSEN A V UFO-FENOMENET 
"Dersom en nasjon forventer å være uvitende og fri, forventer den hva som aldri har vært og aldri vil være ... Folket kan ikke være 
sikre uten informasjon. Der hvor pressen er fri, hvor hver mann som kan og er villig til å lese, er alt sikkert " Thomas Jefferson. 

av Pål Aune 

l mange tusen år har det militære sørget for kongers, diktatorers, presidenters og nasjoners 
sikkerhet. Uansett hvilket land eller til hvilken tidsperiode i historien. Det militære har blitt brukt -
og misbrukt- til både forsvar og angrep mot enhver ytre "fiende". Det militære har alltid forsøkt å 
ligge et hestehode foran denne "fienden", ikke bare gjennom ren krigføring, men også gjennom 
etterretning, forskning og utvikling av våpen, psykologisk krigføring samt okkupasjon og 
kontroll av vel så mye land- som havmasse. Siden 1950-tallet har det militære også beveget seg 
ut i verdensrommet. Men det var først på slutten av 1940~tallet at en ny fiende dukket opp. 



EN FORTELLING 

E n trolig totalt uventet fiende, som skremte vannet av de 
militære overhoder verden over. Tidligere hadde man bare 
hatt mennesker med noenlunde kjente våpen å kjempe mot. 

Nå måtte de hanskes med fremmede vesener fra andre verdener, 
som sannsynligvis hadde våpen som var langt overlegne enhver 
militærmakt på Jorden. Selv om det fort viste seg at de ikke foretok 
seg noe direkte fiendtlig, så måtte de anses som en fiende, da de 
krenket alle nasjoners sivile så vel som militære luftterritorier, 
svarte ikke på anrop, lekte katt og mus med militære jetjagere og 
"spionerte" ved å dukke opp uanmeldt ved militære hemmelige 
installasjoner. Noe måtte gjøres for å gjenopprette kontrollen og 
dermed den militære suvereniteten . "Hvis de ikke vil lande frivillig 
og fortelle hvem de er, hvor de kommer fra og hvorfor de er her, så 
forsøk å nøytralisere dem. Hjelper ikke det; så skyt dem ned!!" ble 
den nye taktikken. Det store uvitende publikum, som så ting på 
himmelen de aldri hadde sett før og ville ha et svar, ble foret med 
bortforklaringer, latterliggjort og sett på som tullinger og løgnere. 
Men alt folk sa ble nøye registrert og katalogisert for å finne et 
mønster og et svar. Det samme svaret som publikum også lette 
etter. Men en militærmakt kan ikke offentlig annonsere at de ikke 
vet. Eller innrømme at de ikke har kontroll. Da smuldrer makten 
opp og nasjonens sikkerhet står på spill. Valget blir da å leve i 
stillhet med en usynlig, uangripelig fiende som når som helst kan 
slå til med ukjente og uhyggelige våpen. A dekke til nærværet av 
de fremmede overfor nysgjerrige gjennom benektelse av det hele, 
men samtidig kunne registrere hver bevegelse de gjør, og dermed 
kunne være i det minste forberedt -hvis!!. Det neste er hjerne- og 
ingeniørarbeid. Hvordan flyr de? Hva er de laget av? Hv~ er 
rekkevidden og våpenkapasiteten? Hvordan overlever de 1 en 
fremmed atmosfære? Hvordan kommer de hit? Hva er deres 
historie? Hvilke etiske og moralske verdier har de - om de har 
noen? Hvor langt foran oss ligger de - teknologisk og biologisk? 
Kan vi reprodusere noe - eller alt - av det de har? Arbeidsgrupper 
ble nedsatt. Personer ble nøye valgt ut. Lokaliteter funnet og 
utbygd etter som behovet krevde. Et nettverk ble bygget opp rundt 
hele kloden, både teknologisk og menneskemessig. Men alt måtte 
skje i "nacht und nebel". Det var tvingende nødvendig å holde 
folket uvitende om all aktiviteten, både fra de fremmede og fra de 
involverte militære enheter. Og alt kostet penger - masse penger. 
Dette ble det også nødvendig å hemmeligholde. Men de 
fremmedes nærvær begynte å bli pinlig tydelig og nærme. Leger, 
politikere, politibetjenter, advokater, forretningsmenn , berømtheter 
osv - samfunnets ledende skikkelser begynte å se ting. Og turte å 
fortelle om dem. Først privat, dernest offentlig. Hva fanden skjer? 
Måtte vel de militære hjerner tenke. Her har vi brukt ti-år på å spre 
desinformasjon blandet med riktig informasjon, men bare de 
jævlige delene, og skremselspropaganda gjennom mediene, filmer 
og bøker. Truet og bestukket vitner til å holde kjeft. En og annen 
som ble litt for nærgående har vi bragt til taushet for godt!! Men 
presset om åpenhet bare øker og øker. Til og med presidenter er 
nysgjerrige. Forferdelig , forferdelig. Men gudskjelov, i løpet av 
disse ti-årene er det gjennom nitidig arbeide og analyser utviklet 
våpen som nærmer seg de fremmedes. De er ikke så oppesen 
lenger, men de vil fremdeles ikke slåss, bare vike unna. En 
umenneskelig måte å oppføre seg på. Denne avtalen fra 60-tallet 
er ikke lenger særlig mye verdt. Det er for mange av dem nå. De 
grå kunne man snakke med, men det var før vi begynte å presse 
dem. Og folk begynte å få samvittighet og ta risker ved å fortelle 

UTTALELSER 

"The UFOs are real. l know they're real. The Air Force knows they're real. 
And the U.S. government knows they're real." 
Dr. Robert Jacobs, USAF Lieutenant who observed film of a UFO 
destroying an Atlas missile 

"Air Force interceptors still pursue UFOs as a matter of security to this 
country and to determine technical aspects involved." 
Maj. General Joseph W. Kei/y - 1957 (Source - Aliens From Space: The 
Real Story of Unidentified Flying Objects, by Major Donald E. Keyhoe, 
USMC (Ret.) 

om dem og hva vi gjorde med dem. A løse disse ikke-patrioter fra 
livet vil bare kunne slå tilbake på oss. lnternettet og noen ustyrlige 
medier ville straks forstå sammenhengen og helvete ville være løs. 
Forstår de ikke at det er for deres eget beste. At realitetene ved det 
hele er svimlende. BESØKENDE FRA EN ANNEN VERDEN. Fra 
et militært synspunkt- redselsfullt!! Som om det ikke er nok å holde 
styr på menneskene her, å opprettholde systemet av lov og orden , 
delta i konflikter - det være seg som den tapende part eller som 
seierherren. Det viktigste er å opprettholde tradisjonene, 
æresfølelsen, patriotismen, plikten og lojaliteten. Det er farlig å la 
folket bli for fri. A vite at man kan ha et univers å boltre seg i. Hva 
skulle det da bli av menneskeheten? Forsvinne ut der i evigheten 
på jakt etter hva? Etter noen generasjoner ville Jorden ikke bety 
noe. Og alle de besøkende ville uvegerlig forandre oss. Til hva? 
Hva skulle det da være igjen å beskytte og tjene? Finnes det 
soldater der ute? Vesener som er villige, eller er nødt til, å ofre seg 
selv for en ide om storhet og opplevelsen av å være deltagende i 
noe? Disse besøkende sier at de heller vil la seg selv drepe enn å 
drepe noen annen. Er det stort? Er det toppen av menneskelighet? 
A gi sitt liv uten kamp? 

Herre Jesus - forlat meg min skyld, men jeg tror ikke de kan 
håndtere sannheten. Ikke enda!. 

"We must consider the genuine security necessities ... but l think 
there are many cases in which more information should be made 
available to the public." 
Sen. Leverett 8 . Saltonsta/1, Massachusetts. 

"l (have) every confidence that that American public would be able to take 
such information without hysteria. The fear of the unknown IS always 
greater than fear of the known." 
Rep. Walter H. Moe/ler, Ohio 



"We have, indeed, been contacted -- perhaps even visited -- by 
extraterrestrial beings, and the US government, in collusion with the other 
national powers of the Earth, is determined to keep !his information from the 
general public. 
Victor Marchetti, former Specia/ Assistant to the Executive Director of the 
CIA, in an article written by him for Second Look entitled "How the CIA 
Views the UFO Phenomenon", Volt, No 7, Washington, DC, May, 1979. 

"UFOs sighted in Indonesia are identical with !hose sighted in other 
countries. Sometimes they pose a problem for aur air defense and once we 
were obliged to apen fire on !hem." 
Air Marsha/1 Roesmin Nurjadin, Commander-in-Chief of the lndonesian Air 
Force, in a letter to Yusuke J. Matsumura dated May 5, 1967, reprinted in 
Good ibid. 

"The matter is the most highly classified subject in the U.S. government, 
rating higher even than the H-bomb. Flying saucers exist. Their modus 
operandi is unknown but concentrated effort is being made by a small group 
headed by Dr. Vannevar Bush." 
Wilbert Smith, Canadian government official, in a former/y classified 
Canadian government document dated Nov. 21, 1950 

"It is time for the truth to be brought out in apen congressional hearings. 
Behind the scenes, high-ranking Air Force officers are soberly concerned 
about the U FOs. But through official secrecy and ridicule, many citizens are 
led to believe that unknown flying objects are nonsense ... to hide the facts, 
the Air Force has silenced its personnel.". "Through official secrecy and 
ridicule, many citizens are led to believe that unidentified flying objects are 
nonsense. To hide the facts, the Air Force has silenced its personnel.". "The 
Air Force has constantly misled the American public about UFOs. l urge 
Congressional action to reduce the danger from secrecy." 
Vice-Admiral Roscoe Hillenkoetter, Pacific Commander of lntelligence 
during World War 11, and Former CIA Director (New York Sunday Times, 
Feb. 28, 1960) 

OPPBYGGINGEN 

Alle lands militære oppbygging er noenlunde lik, men den 
amerikanske er mest interessant og samtidig lettere å sette 
sammen. De aller fleste militære grenene har egne internettsider 
hvor en kan gå inn og se på hva de steller med og se hvilke andre 
grener de er tilknyttet. En må også ta med i bildet tilsvarende sivile 
og statlige grener, så som off. departementer, sivilforsvaret, sivil 
etterretning, sivile institutter, universiteter og F&U-Iaboratier. Det 
viser seg at både det militære og det sivile samarbeider i stor grad. 
Det samme gjelder grenene innenfor det militære. F.eks er NASA 
nå i praksis en militær institusjon, selv om den i starten på 1950-
tallet og frem til Challenger-ulykken i 1986, hadde en mye større 
grad av frihet til å utføre sivile oppdrag. l dag har romfergene langt 
flere militære nyttelaster med ut i rommet enn sivile. Samtidig må 
det også tas med i bildet det voksende internasjonale samarbeidet, 
som også her er en blanding av militært og sivilt. Det foregår sikkert 
mye unødvendig dobbeltarbeid som koster de amerikanske 
skattebetalerne, og også andre lands skattebetalere, enorme 
summer, da alle de militære grenene har sine egne uavhengige 
F&U-Iaboratorier og testområder. l tillegg kommer her det sivile, 

" ... Air Force headquarters, following a high-level policy, still publicly denies 
that UFOs exist, convinced this is best for the country. But for years the Air 
Force has had full proof of UFO reality." 
Major Donald E. Keyhoe, USMC (Ret), director of NICAP, the National 
lnvestigations Committee on Aerial Phenomena- 1973 

"lf we discover the secrets of the U FOs we shall be in a position to win the 
race against the potential enemy, using the extra-terrestrial know-how 
regarding speed, materials, and camoflauge." 
Co!. Boris Sokolov, head of the UFO Office of the Soviet Defense 
Department (source - Soviet UFO Secrets - MUFON UFO Journal - Oct. 
1993) 

"The major conclusions in the NATO report blew me (Robert Dean) away. 
There were five: 

1) THE PLANET AND HUMAN RACE HAD BEEN THE SUBJECT OF A 
DETAILED SURVEY OF SOME KINO BY SEVERAL DIFFERENT 
EXTRATERRESTRIAL CIVILIZATIONS, FOUR OF WHICH THEY HAD 
IDENTIFIED VISUALL Y. ONE RACE LOOKED ALMOST 
INDISTINGUISHABLE FROM US. ANOTHER RESEMBLED HUMANS IN 
HEIGHT, STATURE, AND STRUCTURE, BUT WITH A VERY GRAY, 
PASTY SKIN TONE. THE THIRD RACE IS NOW POPULARL Y KNOWN 
AS THE GRAYS, AND THE FOURTH WAS DESCRIBED AS REPTILIAN, 
WITH VERTICAL PUPILS AND LIZARDLIKE SKIN. 

2) THESE ALIEN VISITATIONS HAD BEEN GOING ON FOR A VERY 
LONG TIME, AT LEAST 200 YEARS--PERHAPS LONGER. 

3) THE EXTRATERRESTRIALS DID NOT APPEAR HOSTILE SINCE IF 
THAT WERE THEIR INTENT THEY WOULD HAVE ALREADY 
DEMONSTRATED THEIR MALEVOLENCE. 

4) UFO APPEARANCES AND QUICK DISAPPEARANCES AS WELL AS 
THE FL YBYS WERE DEMONSTRATIONS CONDUCTED ON PURPOSE 
TO SHOW US SOME OF THEIR CAPABILITIES. 

5) A PROCESS OR PROGRAM OF SOME SORT SEEMED TO BE 
UNDERWAY SINCE FLYBYS PROGRESSED TO LANDINGS AND 
EVENTUALL Y CONTACT. 

"l wanted sa badly to copy this thing. l did take a photograph of the cover 
sheet, which wasn't in and of itself classified. But l didn't want to wind up in 
Fort Leavenworth. Sa instead l would ga to the bathroom and take notes-
surreptitiously, very carefully. 

Claus Gersten (CAUS): Is there a defensive or offensive strategy by aur 
military in regard to !hese intruders? 

Col. Tom Stephens: No. l will say this now since l divulged this on the 
Toronto Radio show Sunday night. The actions of the government (way 
above NASA), act, respond, interact, manage information, disseminate 
information, handle intelligence, seek intel, divulge data, delude 
intellligence, avert attention, in anything and everything regarding the 
intruder-enigma under the exact formulae and protocol as the U. S. 
Government did during World War 2. l am not suggesting anything here. 
But from a warfare background for which l hail from, the comparison needs 
to be considered that we, 'The government' at higher levels, is on same 
type of war footing. 

som i mange tilfelle er blitt helt avhengig av det militære for videre 
F&U og drift. Disse sivile foretakene og laboratoriene har nå en like 
streng sikkerhetsklarering og beskyttelse som de militære. 
For å kunne få en noenlunde oversikt over hvem som, i vårt tilfelle, 
er involvert i en eller annen form med UFO-fenomenet må vi 
begynne på toppen. l USAs tilfelle er det naturligvis presidenten. 
Selv om den amerikanske presidenten innehar verdens mektigste 
embete, betyr ikke det at han automatisk er verdens mektigste 
mann. Det har vist seg for flere presidenter nærmest umulig å få 
tilfredsstillende svar på spørsmål omkring UFO-fenomenet. Noen 
presidenter, som Bill Clinton, virker som er genuint interessert i 
fenomenet men kom ikke særlig langt med sine egne 
undersøkelser. Dette viser bare at presidenter i mange ti lfeller ikke 
får aksess til hvilken som helst informasjon vedkommende måtte 
ønske. Dermed er i praksis presidenten ikke allmektig. Han får bare 
tilgang til den informasjon som anses nødvendig for å kunne stelle 
med mer jordiske og nære ting. Vi vet med sikkerhet at Clinton vet 
om AREA-51 , da han hvert år som president har skrevet under på 
en erklæring om at basen ikke eksisterer, noe som selvfølgelig er 



en offentlig løgn, og at spørsmål omkring dette kunne besvares hos 
General Accounting Office. l filmen lndependence Day er det en 
scene hvor presidenten ankommer AREA-51 sammen med sine 
nærmeste medarbeidere, og på hans spørsmål om hvorfor han ikke 
var blitt informert om stedet, svarer forsvarssjefen at det var "for 
oppriktig å kunne benekte stedets eksistens". Hvorfor en slik 
politikk eksisterer er fullstendig uforståelig hvis man ikke tar i 

betraktning at visse personer og grupper er redd for at presidenten 
skal "sprekke", og dermed stå i fare for å fortelle om ting som ikke 
bør komme offentligheten for øre. Hvem er det så som kan hindre, 
og har interesse av å hindre, en president i å få vite sannheten om 
UFOene? Dette spørsmålet ble besvart i forrige nummer av UFO
nytt i artikkelen "Vi trykker aldri de virkelig viktige historiene", og 
består av: 

1. DET MILITÆRE APPARAT GJENNOM ETTERRETNINGS·, LUFT-, BAKKE- OG SJØSTYRKENE; OG l DE LAND SOM HAR ET
AV ROMKOMMANDOEN. 

2. DE RENT MILITÆRE F&U-LABORATORIENE, SAMT DE HALVT MILITÆRE OG HALVT SIVILE SELSKAPENE OG F&U-
LABORATORIENE. 

3. DE RENT SIVILE OG STATLIGE F&U-LABORATORIENE INNENFOR ALLE DE VITENSKAPELIGE OMRÅDENE. 
4. UTDANNINGSINSTITUSJONENE FRA BARNESKOLE TIL UNIVERSITETETER OG HØYSKOLER. 
5. DE INDUSTRIELLE SELSKAPENE, SÆRLIG INNEN RÅVAREFREMSTILLING SOM OLJE, KULL, GASS OG URAN, SAMT DE 

STORE SELSKAPENE SOM PRODUSERER BILER, FLY, SKIP OG TOG SOM BRUKER DISSE RÅVARENE SOM 
FREMDRIFTSMIDDEL, OG ELEKTRISITETSVERKENE SOM FREMBRINGER ELEKTRISK KRAFT BASERT PÅ DISSE 
RÅ VARENE. HER KOMMER OGSÅ DEN VOKSENDE ROM-INDUSTRIEN INN. 

6. DE POLITISKE MYNDIGHETER. 
7. DET STATSRELIGIØSE APPARAT. 
8. DET ØKONOMISKE SYSTEMET. 
9. MEDIENE; GJENNOM AVISER, VITENSKAPELIGE MAGASINER, RADIOSTASJONER, TV-SELSKAPER OG FILMSELSKAPER. 

Vi kan vel trygt anslå at forsvarssjefen (Department of Defense), 
sjefen for de forskjellige militære departementer og sjefene under 
han igjen (Chief of Staff, Joint Chiefs of Staff/ Heads of Department 
of the Army/ Navy/ Air Force samt Space Command og Delta Force 
Special . Operations og sjefen for nasjonal sikkerhet (National 
Securit{Agency) er informerte. Her kan forventes også at sjefene 
for Defense lntelligence Agency, Central lntelligence Agency og 
Federal Bureau of lnvestigation vet beskjed. Utenfor denne klikken, 
og som har klørne dypt inne i det hvite hus, befinner Majestic-12, 
Jason Society, Pl 40 og The Aviary seg. Majestic 12 er gruppen, 
bestående av 12 menn, som ble nedsatt i 194 7 av Harry S Tru man 
for å studere og håndtere UFO-fenomenet. Denne gruppen heter i 
dag Jason Society og er utvidet til 32 menn. Om gruppen har noen 

kvinnelige medlemmer vites ikke. Noen identifiserte medlemmer, 
eller tidligere medlemmer, er Henry Kissinger, Laurance 
Rockefeller, Direktør for Central lntelligence Agency, Allen Welsh 
Dulles og Dr Zbigniew Brzezinski, President i Trilateral Commission 
fra 1973 til 1976. Jason Society har et tilfluktssted i Maryland, 
donert av Rockefeller-familien, som kalles The Country Club. 
Stedet er kun tilgjengelig med helikopter og det er bare medlemmer 
av Jason Society som får adgang der. The Aviary (fugleburet eller -
redet) er en gruppe bestående av både militære og sivile. 
Gruppens medlemmer gir seg selv navn etter fugler. Denne 
gruppen ble satt ned uavhengig av den "offisielle" MJ-12 eller 
Jason Society for på egen hånd å innhente informasjon om UFOer. 
Hittil er følgende personer i denne gruppen identifisert: 

OWL: Hal Puthoff (bildet til venstre), physicist with the Institute for Advanced Research in Austin, Texas, who specializes in 
Zero-Point Energy, a quantum/resonance physics phenomenon with reported potential for above-unity ("free") energy. 
SEA GULL: Bruce Maccabee (bildet til høyre), Ph.D., research scientist in optical physics and laser weapons applications at 
the U.S. Naval Surface Weapons Lab, Maryland; MUFON physics/photo- interpretiveconsultant and prolific 
consultant expert on selected "leaked" or disinformational UFO cases/ topics. 
PELICAN: Ron Pandolfi, CIA Deputy Director for the Division of Science and Technology and current 
custodian of UFO files at the "Weird Desk"; may be involved in the White House initiative to promptly release 
UFO informationto the public. 
PENGUIN: John Alexander (bildet til venstre}, Ph.D. in Death Sciences; Lt. Col. U.S. Army lntelligence and 
Security Command, which is undoubtedly the military cover for the National Security Agency, Col. Alexander is 
director of the Non-Lethal Weapons Department, Los Alamos National Laboratory, and has been reportedly 
involved in counter-intelligence remote viewing, psychic warfare, psychotronic and mind-control projects with 
military/security applications. 
HAWK: Ernie Kellerstrauss, security cleared for UFO information; worked at Wright-Patterson AFB in the 1970s and 
reportedly lived with an extraterrestrial for a while. 
CHICKADEE: Cmdr. C.B. Scott Jones, Ph.D., USN (Ret.), former officer with the Office of Naval intelligence and other 
agencies; 30 years service in U.S. intelligence overseas; involved in government research and development projects for the 
Defense Nuclear Agency, Defense lntelligence Agency, Defense Advanced Research Projects Agency, and other 
organizations; former aide to Sen. Clairborne Peil, who has had a long-standing interest in U FOs and the paranormal and has 

tried to arrange Congressional hearings on UFOs. 
CONDOR: Capt. Bob Collins, USAF (Ret.); Special Agent, Air Force Office of Special lnvestigations, engaged in UFO-related intelligence · 
operations, reportedly appeared clandestinely on the 1988 Kodak-produced network television disinformation program "UFO Cover-Up 
Live". 
FALCON: Sgt. Richard "Dick" Doty, USAF (Ret.); Special Agent, Air Force Office of Special lnvestigations; reported to have engaged in 
UFO disinformation projects, including reportedly hoaxing TV producer Linda Howe concerning availability of a tape showing a UFO 
landing at Holloman Air Force Base, N.M. and allegedly waging psychological warfare on Albuquerque defense electronic contractor Paul 
Bennewitz. 
BLUE JAY: Dr. Christopher "Kit" Green (bildet til høyre), MD, Ph.D; Chief, Biomedical Sciences Department, General 
Motors, former head of the CIA's UFO files at the "Weird Desk." 
CHICKEN LITTLE: Dan Smith, civilian UFO research/volunteer liaison among sources within the Central lntelligence 
Agency, the Congressional lntelligence Committees and civilian UFO researchers. Smith continually exchanges information 
and networks with key UFO researchers, serves as their interlocutor and shares their findings and his own with his sources 
at the CIA and on Capitol Hill. Undoubtedly, other "assets" and low-profile intermediaries of the Aviary operate for the UFO
interest community as its ears and surrogate mouthpieces among the general public. 



Disse personene kan godt representere noen av "insiderne", men 
som i tilfellet med medlemmene i Majestic 12 er det personer man 
kan stille spørsmål om hvorfor de skulle være med i en slik gruppe , 
og også ha fått tilgang til det mest sensitive materialet siden The 
Manhattan Project (utviklingen av atombomben). Noen av disse 
arbeider, eller har arbeidet, ved forskningslaboratorier eller foretak 
som bla Richard Boylan artikkelen Den Amerikanske 

Skyggeregjering (UFO-nytt nr.1-2000) fastslår jobber med "Out Of 
This World Technology". Andre i gruppen virker som om de umulig 
kan ha tilgang til det nivået av sikkerhetsklarering som kreves for å 
få "inside information" av den type som artikkelen dreier seg om. 
Men det får være som det er til mer håndfast informasjon dukker 
opp. 

MILITÆRBASER MED UFO-AKTIVITET, OGSÅ HVOR MILITÆR F&U FINNER STED 
Andrews Air Force Base: 
Description: UFOs have been spotted over this base by military personnel 
and public .. 
Edwards Air Force Base: 
Description: A well-known experimental aircraft testing range, this area 
has tested many saucer-shaped aircraft. A UFO landed here over a 2-day 
period in April of 1954. The occupants of the UFO, referred to as the 
"Etherians", gave amazing demonstrations to a select group of individuals 
(including President Eisenhower). The Etherians allowed the military to 
inspect the UFO, and even helped !hem. 
Eglin Air Force Base: 

. Description: In 1976, UFOs were spotted over the base's Armament 
Development and Test Center. This base is just east of Gulf Breeze, 
Florida, a major UFO hot-spat. 
Ellington Air Force Base (a.k.a. NASA Ellington Field): 
Description: Bob Oechsler (a former NASA Engineer and now a famous 
UFOiogist) was flown (by helicopter), in 1990, to a NASA facility 20 miles 
southwest of Ellington AFB. The facility had an microgravity chamber that, 
Oechsler is convinced, was made using alien technology. 
Fort Ritchie: 
Description: During 1976, U FOs were spotted over the Weapons Storage 
Facilities on the base. 
Groom Lake Test Facility: 
Description: Officially, the base !hat created the U-2 and SR-71 Blackbird 
Spyplanes, doesn't exist. The base can not be seen on any public map. Old 
Government maps will list it as Area 51. It is a common hotspot for UFOs 
and it is believed !hat a new Mach-8 spyplane, nicknamed Aurora, has been 
developed there. It is also believed that an aircraft made from UFO 
technology, the Human- Piloted Alien Graf! (H-PAC), was developed there. 
Bob Lazar, an nuclear physicist who claims he was hi red by the government 
to study an alien propulsion system, said that another facility, called S-4 
(Section-4) , is located just south of Groom Lake at Papoose Lake (also dry). 
There have been many UFO sightings and cattle mutilations in and around 
the area. Base personnel have disappeared during nighttime UFO activity. 
Area 51 has a formidable security system (the area is protected by a group 
of Green berets). Recently, the USAF gained central over a key ridge near 
Groom Lake, from which you could see the installation (read USAF Claims 
Freedom Ridge for more information). A 1988 Soviet Satellite photo shows 
a high-security compound at ane end of the base, purpose unknown. 
Holloman Air Force Base: 
Description: This air base is a well known testing sile for experimental 
aircraft. It is also near where the first A-bomb was tested. On April 25, 1964 
(12 hours after the famous Soccoro, New Mexico, UFO landing), a UFO 
(escorted by 2 others that remained in the air) landed at this base. Three 
aliens got out of the craft and talked with base officials. This story was 
confirmed by Richard C. Doty (possible pseudonym), a retired 
counterintelligence officer with the Air Force's Office of Special 
lnvestigations (OSI). 
Kirtland Air Force Base: 
Description: This Air base is a well known landing sile for space shuttles 
and is suspected to be harboring alien bodies. During 1980, UFOs were 
spotted over Kirtland AFB by Base Security Personnel. The UFOs would fly 
solo and would hover over an area known as Coyote Canyon (part of a 
restricted testing range on the base). This testing range is used by the Air 
Force Weapons Laboratories, Sandia Laboratories, Defense Nuclear 
Agency, and the Department of Energy. 
Langley Air Force Base: 
Description: Also known as Langley Field, this highly-secretive base is 
suspected to be harboring alien bodies. U FOs have been spotted near this 
base. Jets have been scrambled from this base to intercept U FOs. 
Los Alamos Research Facility: 
Description: This facility is owned and operated by the Nuclear Regulatory 
Commission (NRC). It was the site of the famous "Manhattan Project" that 
developed the Atom Bomb. U FOs have been sighted over this facility. This 
facility is suspected to have analyzed UFO wreckage and EBEs from the 
1947 Roswell Crash. Between 1948 and 1952, U FOs were spotted over the 
facility by personnel. 
Malstrom Air Force Base: 
Description: In 1975, UFOs were spotted (both visually and by radar) 
hovering over the base's Nuclear Missile lnstallations. Closer examination 
of the missiles revealed that the UFOs had somehow tampered with the 

missiles. Jets were scrambled to intercept these UFOs, but the UFOs were 
far superior to any military aircraft and therefore could not be shot down. 
March Air Force Base: 
Description: This installation is a Strategic Air Command (SAC) base. 
U FOs have been spotted over this base. 
Minot Air Force Base: 
Description: This base is a Strategic Air Command (SAC) base and has a 
large amount of land reserved for missile sites. In 1975 it experienced UFO 
intrusions. 
The Pentagon: 
Description: The Pentagon is The United States Military Headquarters. It is 
home to the National Military Command Center (NMCC). The NMCC is 
believed to have radar tracking of U FOs. 
Peterson Air Force Base: 
Description: This Air Base is the home of the USAF Space Command 
Center (SCC). The SCC is in charge of the Defense Support Program 
(OSP) Satellites. These satellites are highly classified. The were designed 
to warn the U.S. Military of Inter-Continental Ballistic Missile (ICBM) 
launches. They are believed to have recordings of U FOs. 
Plattsburgh Air Force Base: 
Description: UFOs have been sighted at this base (especially over the 
base's Weapons Storage Area). 
Truax Air Force Base: 
Description: UFOs have been spotted over this base. Fighter jets have 
been scrambled from this base to chase U FOs. 
Wright-Patterson Air Force Base: 
Description: An extremely secretive Air Base, security officials once 
refused entrance to the defense secretary. Wright-Patterson is home to the 
infamous Hangar 18 which is suspected to harbor UFO wreckage and dead 
Extraterrestrial Biological Entities (EBEs). The alien bodies and same of the 
UFO wreckage retrieved from the 1947 Roswel crash was sent to this base. 
UFO wreckage from around the world (Australia, etc.) has been sent here. 
W-PAFB is headquarters to Project Moondust. Moondust is a "foreign space 
debris" analysis program of the Air Force Systems Command's Foreign 
Technology Division (FTD). Hangar 18 is known to have huge Cryogenic 
freezing chambers, purpose unknown. 
Wurtsmith Air Force Base: 
Description: Many UFOs were spotted in and around this base during the 
1975 UFO-flap (especially over the base's Weapons Storage Area). Fighter 
jets were scrambled to intercept the U FOs, but their attempts were useless. 

MILITÆR MENTALITET 

Det er klart at disse episodene beskriver besøk av de fremmede og ikke er 
eksempler på uttesting av ny militær teknologi. Våre besøkende følger med 
på hva vi, og spesielt det militære, holder på med. De provoserer også frem 
reaksjoner fra de militæres side, muligens for å kunne fastslå hvor stor fare 
vi utgjør overfor dem på et gitt tidspunkt, og på hvilket teknologisk nivå vi 
står på, da den mest avanserte teknologi blir tatt i bruk for å spore dem, 
nøytralisere dem eller skyte dem ned. Disse "provokasjonene" er noe de 
har holdt på med helt tilbake til 1940-tallet og muligens enda tidligere. En 
annen ting det ser ut som om de tester samtidig, er om det 
militæres holdninger endrer seg over tid. Om det militæres 
"mentalitet" endrer seg fra å være fiendtlig ti l å være 
imøtekommende. Uttalelsene fra militære offiserer gitt tidligere i 
artikkelen tyder på en bekymring og undring for hvorfor den nå over 
50 år gamle UFO-politikken med total hemmeligholdelse fremdeles 
håndheves nær sagt verden over. Stadig flere yrkesmilitære ønsker 
mer åpenhet, men fremdeles sitter det "småkonger på hver sin 
haug" og vokter sine hemmeligheter. Disse personene, dypt inne i 
edderkoppnettet, må nødvendigvis bli erstattet med personer med 
en langt åpnere holdning, samt at de politiske myndigheter må gi 
en tillatelse til at en slik åpenhetspolitikk iverksettes. 

UFOene er virkelige. Vi vet de er virkel ige. Det militære vet de er 
virkelige, og de politiske myndigheter vet de er virkelige. Og 
uansett, med den sivile romfarten som kommer for fullt i løpet av 
dette århundret, kan ikke lenger hemmeligholdelsen og 
benektelsen opprettholdes særlig langt inn fremtiden. 
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